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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 2 DE NOVEMBRO DE 2021 

Ao segundo dia do mês de novembro 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 o vice-

presidente, senhor Cristiano José da Ponte Cabrita, e os vereadores, senhores, 

Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, Desidério Jorge da Silva, Victor de 

Oliveira Ferraz, Cláudia Cristina Dias Guedelha e António Abel Zua Coelho. ---------  

Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e 

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

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

deu a Câmara início à: -------------------------------------------------------------------------  

= AUDIÇÃO DO PÚBLICO = 

O senhor presidente saudou os presentes e deu a palavra ao primeiro munícipe 

inscrito. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Nuno Bernardino Paula Santos - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: 

“Senhor presidente, senhores vereadores, o assunto que me traz cá está relacionado 

com a poluição sonora que é produzida pelo uso de moto roçadores e moto sopradores 

junto a zonas habitacionais ao fim-de-semana de forma recorrente. Situação que tenho 

vindo a observar de forma recorrente não sempre no mesmo local do Município, em 

locais distintos e que já tive ocasião de presenciar diversas vezes. O Regulamento 

Geral do Ruído, definido pelo Decreto-Lei 9/2007, determina na sua alínea a) do artigo 

14.º, a proibição de atividades ruidosas temporárias na proximidade de edifícios de 

habitação aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as vinte horas e as 

oito da manhã. Portanto este tipo de trabalhos tem sido levado a cabo pela empresa 

Luságua, mas também já presenciei a mesma situação no mesmo local a um sábado de 

manhã a ser feito pelos serviços do Município. Não pela empresa Luságua, mas com uma 

carrinha do Município.” ------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente interveio sugerindo que poderia tratar-se do corte de 

árvores. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Nuno Bernardino Paula Santos – o munícipe interveio novamente dizendo: “Não, não, 

a cortarem relva junto de zonas residenciais. Como o senhor presidente deve 

compreender o ruído que aquilo produz é excessivo e portanto torna-se incomodativo. 
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Eu fiz questão, depois de ter presenciado isto em pontos distintos do Município fiz 

questão de fazer chegar a questão através de uma reclamação por email à câmara no 

passado dia treze de setembro, no qual recebi a resposta no dia catorze onde me 

indicavam que a reclamação ficou registada com uma dada referência e que o assunto é 

remetido para o serviço competente para análise e resposta. Sem qualquer resposta 

até à data. Também no mesmo dia tive ocasião de contactar diretamente a empresa 

Luságua, tendo em conta que a maior parte das questões que presenciei eram pessoas 

da Luságua, a que a empresa, e passo a citar a resposta que me foi dada: ”a empresa 

diz-se conhecedora da legislação em vigor” e ainda bem que assim é e “que a execução 

dos trabalhos têm como principais pressupostos o zelo e o bem-estar dos munícipes e 

visitantes do município. Esporadicamente podem ocorrer situações que saem desta linha 

orientadora” diz a empresa Luságua. E diz também: ”assumimos o compromisso e vamos 

providenciar no sentido de evitar que estas situações se repitam”. No passado dia 

dezasseis de outubro, por acaso estive ausente durante algum tempo, e no passado dia 

dezasseis de outubro já estava de regresso e voltei a constatar a mesma coisa. Desta 

feita eu reportei através do sistema de gestão de ocorrências, cuja ocorrência ficou 

registada com uma dada referência e portanto, senhor presidente, a questão que lhe 

colocava é qual é que é a posição do executivo face às ocorrências que são repostadas e 

se este tipo de trabalhos têm de ocorrer desta forma pelo excesso de zelo. Era esta a 

pergunta para a qual esperava uma resposta.” -----------------------------------------------  

O senhor presidente reconheceu já ser a segunda ou terceira reclamação que ouviu 

sobre o ruído feito por equipamentos de limpeza, nomeadamente o soprador ou 

neste caso o cortar ervas. Explicou depois que na parte que dizia respeito à 

autarquia, o cortar da relva, era facilmente mudado o seu corte para o fim-de-

semana para não interferir com o descanso das pessoas. Afirmou seguidamente 

que o corte de ervas era da responsabilidade da junta de freguesia e iria 

transferir aquela informação rapidamente para esta autarquia local para depois 

esta entidade poder agir em conformidade com a empresa Luságua. Disse ainda 

esperar que a situação não se repita porque havia muitos outros locais para fazer 

o mesmo serviço fora da zona habitacional, concordando com o munícipe quando 

dizia que isso não era permitido ao fim-de-semana. -------------------------------------  

- Nuno Bernardino Paula Santos – O munícipe interveio novamente acrescentando: “É 

que as pessoas têm direito ao seu descanso.” ------------------------------------------------  

O senhor presidente concordou dizendo que a lei do ruído dizia isso precisamente. 

Acrescentando depois que os espaços tinham de ser limpos e o trabalho tinha de 



  

 

 

 __________________________ 

 
 

2 de novembro de 2021  

Câmara Municipal de Albufeira 

ser feito, mas era necessário era conjugar as duas coisas. ----------------------------  

- Nuno Bernardino Paula Santos – O munícipe continuou dizendo: “Agora repare, a um 

domingo, começaram a executar os trabalhos entre as oito da manhã e as onze da 

manhã, para já a lei determina a proibição, mas ainda que fosse uma questão muito 

urgente, se calhar não é o melhor horário para executar.”  ---------------------------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção do munícipe e deu a palavra à pessoa 

seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Alice Domingos Coelho da Luz Guerreiro - A munícipe iniciou a sua intervenção 

dizendo: “Bom dia a todos, eu afinal não vinha para falar, vinha para ouvir. Isto é assim: 

eu ouvi as pessoas dizer que hoje é dia de reunião a propósito das supostas obras que 

vão ser feitas na avenida Sá Carneiro e foi isso que justamente me trouxe aqui, para 

escutar, para ouvir o que é que determinava e quando é que pensam fazer as obras. 

Supostamente fui mal informada.” -----------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que ainda não era o dia para se falar daquele 

assunto, mas que podia dar algumas informações que poderiam interessar a mais 

munícipes que também estavam presentes na reunião para falar daquele assunto. 

Continuou dizendo que a avenida Sá Carneiro era uma avenida que precisava de 

uma requalificação desde o princípio ao fim, ou seja, desde a Praia da Oura até à 

zona do Hotel Júpiter, antigamente chamado Hotel Montechoro e cujo projeto já 

se encontrava em fase bastante adiantada, tendo sido realizada uma primeira 

reunião de discussão pública na sala da Biblioteca Municipal, havia cerca de dois 

anos. Explicou seguidamente que faltava definir a zona de entroncamento da zona 

de transição entre a Sá Carneiro Norte e a Sá Carneiro Sul. Esclareceu depois 

que dentro de pouco tempo iria haver uma nova reunião onde, para além de todos 

os membros do executivo, estarão também presentes todas as pessoas 

interessadas e moradores daquela zona para que possam participar e não tinha só 

a ver com a Sá Carneiro em si, mas também com outras ruas limítrofes e que 

entroncam naquela. Referiu também que se trata de uma obra que tinha de ser 

realizada por fases, era uma obra extremamente difícil de se fazer porque obriga 

a mudança de canalizações. Explicou seguidamente que se se tratasse só da parte 

visível era uma coisa, mas com canalizações é outra completamente diferente e 

tornava-se mais morosa. Disse depois que a empreitada será realizada por fases: 

a primeira fase da Rua da Oura até ao cruzamento e depois outra fase da avenida 

dos Descobrimentos para cima, podendo até ser três ou quatro fases. Referiu 

ainda que acredita que até ao fim do ano se realize uma reunião pública onde as 
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pessoas poderão apresentar ideias de melhoria para a parte visível da avenida já 

que as canalizações serão os técnicos a avaliar as mudanças necessárias. Reforçou 

depois a ideia de que nessa reunião pública as pessoas poderão tecer comentários 

e apresentar ideias já que era isso que se pretendia. -----------------------------------  

- Alice Domingos Coelho da Luz Guerreiro - A munícipe interveio novamente dizendo: 

“É justamente por isso que eu estava aqui. Portanto eu sou da parte sul da avenida Sá 

Carneiro, antes de chegar aos cruzamento dos correios, do lado esquerdo, no 

condomínio Bela Mar, tenho um estabelecimento e portanto podia dizer que vão fechar 

o trânsito, tanto de um lado como de outro baixaram de um lado e baixaram de outro 

lado para a entrada dos seus estabelecimentos e eu fiquei numa lomba cá em cima. Cada 

um faz aquilo que quer e era um filho meu que lá estava e era uma pessoa muito 

pachorrenta e deixa fazer tudo e deixou fazer aquilo e era por isso que vinha fazer a 

pergunta. Muito obrigada.” --------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente afirmou que se ouvem dizer muitas coisas sobre as obras e 

que poderão não corresponder à realidade uma vez que ainda se está a fazer o 

projeto, agradeceu a intervenção da munícipe e deu a palavra ao munícipe 

seguinte.---------------------------------------------------------------------------------------  

- Gianfranco Corno – O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: ”Bom dia a todas as 

senhoras e senhores. Antes de tudo peço desculpas se a minha aproximação da língua 

portuguesa às vezes poder falhar e em caso a senhora Sílvia ajudará para que a 

mensagem possa chegar a todos. Preparei um mapa que ajuda a explicar a localização da 

Urbanização Monte da Balaia, onde eu e os meus vizinhos somos residentes, e é uma 

argumentação que já falámos em um par de oportunidades no passado e estamos dando 

conta que ao longo desta estrada da Balaia o tráfego de carros e carrinhas está 

aumentando de maneira exponencial, a todos os momentos e a todas as horas e 

pensamos e achamos que efetivamente se tem de pensar numa solução. E o que quero 

fazer é indicar que nos pontos indicados com o número um indiquei lomba redutora de 

velocidade: seriam quatro lombas, duas ao longo da estrada da Balaia e duas pelo 

interior da Urbanização Monte da Balaia, porquê? Porque muitos carros, bastantes 

carros fazem um grande erro: em vez de seguir ao longo da Estrada da Balaia, entram 

nesta rua Alto da Balaia e depois saem pela saída à direita. E lamentavelmente quando 

fazem estes erros entram a uma velocidade de um autódromo de Fórmula 1 quase. E há 

crianças e idosos que cruzam a rua e pensamos ou achamos que verdadeiramente pode 

ser um grande problema. É indicado com o número dois placa de trânsito, e eu não sei 

se isso é possível, trânsito limitado ou uma indicação que diga, como se diz? Limite de 
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velocidade. Com o número três indicar sinais de obrigação à direita, porque o número 

três tem esta placa triangular no chão e muita gente com os carros em vez de ficar ao 

lado direito, como normalmente têm de ficar, entram no lado esquerdo e isso 

representa um grande perigo para os carros que vêm da estrada da Branqueira. E acho 

que isso é tudo e agradeço a atenção.” -------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que ficava a referência dada pelo munícipe e que isso 

seria tido em conta, dando de seguida a palavra ao munícipe seguinte. ---------------   

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

dia a todos, eu vim na sequência também do senhor Gianfranco porque nós fazemos 

parte da administração de basicamente todo o empreendimento, nós estamos a 

administrar todos os blocos e venho aqui falar, não só em nome do Lote 10, mas também 

dos outros lotes todos desta questão do trânsito, que o senhor Gianfranco já pôs aqui, 

mas também a situação que tem sido reiterada que é a questão da ponte. Aquela ponte, 

o tabuleiro da ponte é muito estreito, digamos assim, e o ferro já está à mostra, mas 

isso já temos vindo a falar várias vezes e pelo que nós deduzimos vão ser feitas 

construções porque andaram lá a limpar o terreno e a aplanar, digamos assim o terreno 

e vão começar a passar mais camiões ali, não é? Aquilo é um perigo. Esse é um problema. 

Outro problema é a estrada que tem muitos buracos, aquela estrada que vem da 

Branqueira depois vem dar aqui, ao Empreendimento Monte da Balaia, eu não sei se 

todos estão a perceber onde é que é o Monte da Balaia? A estrada tem muitos buracos 

e também convinha ser concertada e pôr-se os tais limitadores de velocidade. Se 

quiserem, nós podemos in loco ajudar de alguma forma, estamos disponíveis, eu e o 

senhor Gianfranco, se precisarem de alguma coisa têm o email. Esse é um assunto. O 

outro assunto, que também já cá tinha trazido este assunto, que é na Estrada da 

Orada, no Edifício Baleeira, existe uma caixa de esgotos, eu vou mostrar e pode ficar 

com vocês, com um buraco enorme, só tem dois ferros, isto qualquer criança cai ali, do 

outro lado tem uma esplanada, não sei se está a ver onde é que isso fica? Estrada da 

Baleeira, tem um empreendimento novo que agora não me recordo o nome. Esse buraco 

está aí, isso é uma caixa de esgoto, de águas pluviais, penso eu, mas está aberto há uma 

série de tempo e isso é um perigo, isso tem que ser tapado. Outra situação também 

relacionada com essa questão da Baleeira é a antiga estrada da Caveira, creio eu que 

era assim que se chamava, não sei se estão a ver onde é, tem um acesso pelo lado de 

trás do Intermarché, para baixo, nós já tivemos problemas em tempos, isto em dois mil 

e dezanove com cheias, a estrada não está limpa, o que é que provocou? Uma série de 

pedras que vieram e acabaram por, com a corrente das águas ir para dentro da casa de 
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alguns condóminos e depois eu fiz a reclamação aqui a nível do seguro e não deu em 

nada, nós é que tivemos de acionar o nosso seguro para as pessoas serem ressarcidas e 

neste momento a estrada está assim. (A munícipe mostrou uma foto). O 

empreendimento chama-se Finisterra, acho que é assim. Pronto, desde que foi feito o 

empreendimento ainda ficou pior porque ficou lá com os restos todos das construções e 

isso tudo. Convinha a nível da fiscalização ir lá alguém e ver. Obrigada.” -------------------  

O senhor presidente afirmou que se iria ter em conta o referido pela munícipe e 

deu a palavra ao munícipe seguinte. --------------------------------------------------------  

- Miguel Barbosa – O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia a todos. Por 

acaso acabo também por vir para saber alguma coisa acerca da avenida Sá Carneiro 

porque eu sou proprietário de dois estabelecimentos mais ou menos ali onde aquela 

senhora está. Há cerca de três anos foi-nos mostrado um pequeno projeto, enfim, um 

pequeno estudo, uma lavagem daquilo. Depois acabou por aparecer a crise e a gente 

pensou que a crise do Covid-19, peço desculpa, é uma crise de saúde. Fiquei um bocado 

triste, eu e quase todos os proprietários daquela rua, apesar de vir cá muita gente, 

aquilo é muito falado, há ali uma grande frustração de não haver nada. A avenida Sá 

Carneiro acaba por ser uma das ruas mais faladas, mais movimentadas do país inteiro e 

aquilo está muito, mesmo muito degradado.” -------------------------------------------------  

O senhor presidente interveio dizendo que o problema não era apenas a 

degradação no espaço físico. Referiu depois que a solução passará pela alteração 

material do aspeto da rua, bem como por uma grande alteração das 

infraestruturas enterradas. Considerou seguidamente que também os próprios 

comerciantes têm que ter algumas alterações de pensamento e de atitude. 

Lembrou seguidamente que a Oura começou a ser notícia na televisão durante o 

Euro 2004 e a partir daí as televisões aparecem logo sempre que lá se passa 

alguma coisa, o que não tem ajudado em nada a imagem de Albufeira e daquela 

zona. Referiu ainda que a requalificação da avenida Sá Carneiro e das ruas 

contíguas não resolve o problema só por si, uma vez que os próprios moradores e 

proprietários de estabelecimentos comerciais também têm muita responsabilidade 

na manutenção do clima calmo e de harmonia que se deseja para aquela área. 

Informou também que já foi autorizado o sistema de videovigilância, pelo que em 

breve será lançado o concurso para a sua instalação. Afirmou seguidamente que a 

avenida Sá Carneiro será uma das zonas onde vão ser instaladas câmaras, pelo que 

fez votos para que este procedimento não demore muito tempo. -----------------------     

- Miguel Barbosa - O munícipe interveio dizendo: “Concordo. A nível dos proprietários, 
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pois nós fazemos o que podemos e cada vez, eu falo por mim, é dar mais qualidade, mas 

é difícil dar mais qualidade. A gente vamos à baixa de Albufeira, há esplanadas, há 

música ao vivo, há eventos e lá é impossível fazer alguma coisa com aqueles passeios de 

cinquenta centímetros, por exemplo, não há ali um brilho, não há nada. É impossível e as 

pessoas cada vez se afastam mais, os hotéis ao redor dali estão cada vez a perder mais 

clientes porque as pessoas acabam por ir mais para a baixa, Vilamoura ou outros sítios 

porque naquela rua não há um passeio para passear em condições. Não há nada, mas 

pronto, obrigado e fico a aguardar.” ---------------------------------------------------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção do munícipe e deu a palavra à 

próxima pessoa inscrita. ---------------------------------------------------------------------  

- Márcio Alexandre da Silva - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia a 

todos, só para falar um bocadinho da avenida Sá Carneiro, eu tenho ali três 

estabelecimentos, já estou ali há sete anos naquela rua e o tempo passa e fico um 

bocadinho triste. Em sete anos nunca vi nada ser feito naquela rua em termos de 

melhorias, é os passeios, é as pessoas idosas a caírem muitas vezes. Se o senhor 

presidente for lá dar uma volta à rua pode ver que o passeio é aos altos e baixos, tudo 

cheio de buracos, inclusive já há quatro anos atrás vim cá a câmara porque não era 

feito nada, pelo menos à frente dos nossos estabelecimentos, para tentarmos arranjar 

pelo menos a calçada e nem resposta, mesmo a gente fazendo só à frente, nem 

resposta foi dada. Tenho um caixote de lixo à frente do meu bar há cerca de cinco 

anos, já vim cá também há três ou quatro anos duas ou três vezes, trouxe fotografias. 

Acho que é uma vergonha porque à frente do bar, o que é que acontece no verão? Toda 

a gente dos apartamentos o lixo, em vez de deixar no contentor grande, não há ali 

nenhum, também é uma coisa que faz ali falta naquela rua, chega ao fim da noite toda a 

gente vai com um carrinho do pingo-doce ou do continente para baixo com os sacos 

todos a pingar por ali abaixo, fica um cheiro horrível e é muito mau, não há ali um 

sequer. Há um lá em baixo ao pé do Libertos, depois lá em cima são duzentos metros ou 

trezentos, todos os dias para fazer isso, mas pronto, entretanto o meu bar, metem os 

sacos todos ali do lixo. É urina, é bichos, cheira mal, eu depois oportunamente até trago 

umas fotografias para verem a vergonha que é numa rua em que passam milhares de 

pessoas no verão. Acho que é muito urgente fazer alguma coisa e se falam tanto às 

vezes daquela rua é também por culpa, não só disto claro, é tanta coisa, mas se 

melhorarem um bocadinho os passeios. O estacionamento que fizeram há algum tempo 

que não há espaço sequer para alguém que passa, quer de um lado, quero do outro, se 

quiser atravessar a rua para o outro lado para um bar, seja para onde for, nem sequer 
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há espaço. Foi feito tão pequenino, tão pequenino que as pessoas não conseguem, os 

carros quase não conseguem estacionar. As pessoas não conseguem passar.” --------------  

O senhor presidente disse que esta situação está assim há vinte anos. ---------------  

- Márcio Alexandre da Silva - O munícipe interveio novamente dizendo. “Não, está 

assim há quatro ou cinco anos, pelo menos naquela parte onde eu tenho os 

estabelecimentos.” ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que não se pode apenas olhar para esse espaço. ----------  

- Márcio Alexandre da Silva - O munícipe interveio novamente dizendo. “Sim, sim, 

estou a dizer ali porque é onde vejo mais, porque ali tenho os estabelecimentos. 

Obrigado a todos.” ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que vai ser feita uma reunião onde estas e outras 

sugestões podem ser apresentadas. Agradeceu depois a intervenção do munícipe e 

perguntou se alguém queria colocar mais alguma questão, como ninguém se 

pronunciou deu por encerrado o período de audição do público e terminou 

agradecendo a presença dos munícipes. ----------------------------------------------------  

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Victor Ferraz disse que existe uma questão que precisa de ser 

clarificada, pelo que perguntou se alguma vez contactou o senhor presidente para que 

ficasse com algum pelouro ou para o senhor presidente lhe oferecer algum cargo, 

antes, durante ou depois das eleições autárquicas. ------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu negativamente. ---------------------------------------------  

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

um convite para a apresentação do plano estratégico e perguntou se se trata do mesmo 

plano que foi apresentado em agosto último. -------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente e explicou que se trata de uma 

apresentação extensiva às pessoas que participaram. ---------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o Plano Estratégico 20/30 envolve vários 

mandatos, pelo que deveria ser discutido com toda a oposição, com toda a população e 

com todos os intervenientes. Considerou depois que o plano teria outra fundamentação 

se fosse preparado, avaliado, analisado e aprovado por todos. Referiu seguidamente que 

não sabe se o senhor presidente pretende fazer uma discussão pública deste plano 

estratégico. Defendeu ainda que o plano deveria ser aprovado pela câmara municipal e 

pela assembleia municipal, isto para que pudesse envolver o maior número de pessoas 

possível, permitindo assim uma maior participação. Terminou dizendo que assim se 

poderiam evitar disrupções em futuras alterações que possam vir a acontecer.  ----------    
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O senhor presidente lembrou que na altura todos os membros da câmara municipal 

receberam cópia do plano estratégico e estiveram presentes no Albufeira Summit. 

Afirmou depois que este plano se enquadra na Estratégia Portugal 20/30 que tem a ver 

com o próximo quadro comunitário de apoio. Considerou ainda que este plano é dinâmico, 

podendo ser alterado sempre que se justifique. Lembrou seguidamente que há dois anos 

atrás ninguém estava à espera de encontrar uma crise sanitária, económica e social, ou 

ainda uma crise energética, como a que está a acontecer. Referiu depois que é normal 

que a realidade se altere, pelo que também o plano se poderá alterar. Concordou 

também que toda a gente deve ser chamada a participar. ----------------------------------      

O senhor vereador Desidério Silva disse que iria apresentar algumas questões com uma 

postura positiva e não como uma crítica não construtiva. Recordou depois que na 

primeira reunião do executivo perguntou ao senhor presidente se já estavam atribuídos 

pelouros ao senhor vereador Ricardo Clemente, tendo o senhor presidente respondido 

negativamente, uma vez que o despacho ainda estava a ser preparado. Disse ainda que 

no dia seguinte fez a mesma pergunta à senhora diretora do Departamento de Gestão e 

Finanças e obteve a mesma resposta. Fez depois notar que no dia vinte de outubro 

último a comunicação social publicou os pelouros atribuídos ao senhor vereador Ricardo 

Clemente, o que não é normal. Considerou seguidamente que não fica bem a comunicação 

social ter esta informação, enquanto aos vereadores não permanentes era dito que o 

despacho ainda estava a ser preparado. Referiu depois que os vereadores não 

permanentes receberam um convite para o dia seguinte às dez da manhã, convite esse 

enviado pela secretária do senhor presidente. Informou também que o convite refere 

que estes edis devem confirmar a sua presença enviando um email para o senhor chefe 

de gabinete. Perguntou depois se os vereadores não permanentes irão sempre ser 

tratados exatamente da mesma maneira que a restante sociedade civil. Recordou 

seguidamente o estatuto da oposição, bem como o facto destes edis representarem 

cerca de seis mil eleitores do concelho. Considerou ainda que também está aqui em 

causa a questão de informar os vereadores não permanentes, a questão de convidar 

estes edis e ainda a questão de ignorar estes eleitos locais. Lembrou depois que 

Albufeira vai acolher em breve o congresso da ANTRAM, o congresso da AHP e o 

congresso da APAVT, congressos estes que são apoiados financeiramente pelo 

município, pelo que perguntou se o executivo está a pensar contar com os vereadores 

não permanentes para ajudar e para dar a sua opinião para valorizar Albufeira, ou se 

pelo contrário estes edis não serão ouvidos. Considerou ainda que Albufeira 

beneficiaria se existisse um executivo inclusivo, ou seja, se os vereadores não 
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permanentes pudessem dar o seu contributo para a melhoria do concelho. Lembrou 

ainda que na primeira reunião afirmou que iria estar na câmara municipal pela positiva, 

até porque Albufeira é a sua verdadeira prioridade, pelo que seria bom que o executivo 

colaborasse com os vereadores não permanentes. Afirmou seguidamente que no dia 

anterior se deslocou ao gabinete dos vereadores não permanentes e constatou que 

estavam agendados setenta e seis processos de obras particulares para a presente 

reunião. Declarou depois que se recusa a participar nestas deliberações e considerou 

que o rigor e o cuidado que deve existir na análise dos vários pontos agendados não é 

compatível com um tão grande número de processos. Sugeriu seguidamente que haja um 

maior cuidado com a divisão dos processos de obras particulares pelas reuniões da 

câmara municipal. Considerou também que não há tempo para analisar convenientemente 

um tão grande número de processos. ---------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que os pelouros ainda não tinham sido distribuídos quando o 

senhor vereador Desidério Silva lhe perguntou quais os pelouros do senhor vereador 

Ricardo Clemente, até porque na última reunião apenas se deliberou sobre a 

possibilidade de existir um terceiro vereador a tempo inteiro. Explicou seguidamente 

que só depois nomeou o senhor vereador Ricardo Clemente e lhe atribuiu pelouros. 

Referiu ainda que vai tentar perceber como esta informação chegou à comunicação 

social e reconheceu que se tratou de uma situação que não ficou bem. Esclareceu 

seguidamente que o convite para a apresentação do Plano Estratégico foi feito a todos 

os membros do executivo, bem como a todos os participantes no Albufeira Summit. 

Considerou ainda que este convite é extensivo a quem queira participar e informou que 

esta apresentação será transmitida pelo Youtube e ficará disponível na página do 

município. Explicou depois que os congressos referidos pelo senhor vereador Desidério 

Silva não são organizados pelo município, não sendo sequer a autarquia que faz os 

convites, competência que é de cada associação organizadora. Disse ainda que os 

senhores vereadores não permanentes serão sempre convidados para os eventos 

organizados pela autarquia. Explicou depois que o elevado número de processos de 

obras particulares em análise se deve ao facto de durante um longo período não ter 

havido capacidade de decisão, uma vez que as eleições autárquicas se realizaram em 

finais de setembro último. Explicou também que alguns processos são apenas tomadas 

de conhecimento de ofícios enviados à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil. Referiu seguidamente que os processos foram disponibilizados na última quarta-

feira, pelo que decorreram vários dias em que os mesmos já poderiam ter sido 

analisados pelos senhores vereadores não permanentes. Considerou ainda que se 
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poderia equacionar uma delegação de competências no caso das tomadas de 

conhecimento de ofícios para outras entidades, o que poderia fazer com que não 

tivessem que ser agendados tantos processos. Referiu seguidamente que esta 

delegação poderia abranger casos mais simples, tais como: regimes de compropriedade, 

prorrogação de prazos de licenças de construção, etc. Afirmou depois que não é 

habitual que sejam agendados tantos processos de obras particulares. --------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que houve uma reunião em que os vereadores 

não permanentes saíram da reunião precisamente por este motivo. ------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou se o Plano de Estratégico já está fechado 

ou se ainda são aceites contributos para o mesmo. Referiu depois que os vereadores 

não permanentes podem não ter pelouros, mas não deixam de fazer parte da câmara 

municipal, pelo que têm direitos e deveres. Afirmou seguidamente que espera não ser 

discriminado em relação a qualquer outro vereador, até porque tem consciência que 

está a fazer um esforço extraordinário para dar o seu melhor contributo para a gestão 

municipal. Referiu depois que espera que os vereadores não permanentes tenham 

direito ao apoio que a lei lhes confere. Disse ainda que também veio analisar a 

documentação da reunião e também constatou que é humanamente impossível analisar 

todos os processos de obras particulares que se encontram agendados para a mesma. 

Considerou seguidamente que seria pertinente deixar um dia útil antes da reunião para 

que houvesse a natural consulta técnica, a fim de serem esclarecidas algumas questões. 

Solicitou depois um técnico de referência disponível para explicar os processos de 

obras particulares em tempo útil. Considerou ainda que não deveria existir um tão 

elevado número de processos de obras particulares, até para que os vereadores não 

permanentes possam fazer um exercício coerente. Referiu depois que falou com o 

senhor vice-presidente para que fosse crida uma conta de correio eletrónico para os 

vereadores não permanentes, bem como para que lhes fosse disponibilizado um 

computador portátil. Afirmou ainda que estes edis ainda não dispõem de uma conta de 

email nem de um computador portátil, pelo que pediu que fosse feito um ponto de 

situação relativamente a estes pedidos, dado que a sua ação tem estado a ser 

prejudicada pela falta destes meios. Questionou depois se a autarquia tinha concorrido 

ao concurso das lojas do cidadão, dado que o prazo para concorrer a este concurso 

decorreu entre um de setembro e vinte e nove de outubro. Perguntou também quais os 

procedimentos e medidas que o município está a tomar no âmbito do aproveitamento 

dos fundos decorrentes do Plano de Recuperação e Resiliência. Interrogou ainda qual o 

grau de execução dos fundos comunitários em curso no município. Questionou 
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seguidamente quais as candidaturas apresentadas, ou que estejam em análise e 

aprovadas no ano de dois mil e vinte e um, relacionadas com os fundos comunitários. 

Disse ainda que também gostava de saber quais os meios humanos alocados às 

candidaturas a fundos comunitários e o acompanhamento das medidas implementadas 

pelo município de apoio às empresas e às pessoas. Referiu seguidamente que é sabido 

que Albufeira tem uma das maiores taxas de desemprego do Algarve e do país, sendo 

que esta situação tem tendência para se agravar, pelo que interrogou quais as medidas 

que o executivo pensa executar de apoio aos desempregados do concelho. Perguntou 

ainda o que está a ser feito, ou que vai ser feito no âmbito da mobilidade elétrica e 

suave. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o Plano Estratégico está relacionado com a Estratégia 

Portugal 20/30, ou seja, com o próximo quadro comunitário de apoio, onde está 

enquadrada. Explicou depois que o plano estratégico está alinhado com os vetores de 

investimento desse quadro comunitário. Lembrou ainda que há uns meses foi feito o 

evento Albufeira Summit em que participaram empresários, membros do executivo 

municipal, pessoas do movimento associativo, etc. Explicou também que estes 

intervenientes apresentaram então sugestões, tendo algumas delas sido acolhidas no 

plano. Afirmou seguidamente que não descriminará qualquer membro do executivo, mas 

chamou a atenção para o facto de quatro elementos da câmara municipal terem a seu 

cargo a gestão diária do município, enquanto os outros três vereadores não são 

permanentes. Disse ainda que qualquer membro do executivo está à vontade para o 

alertar para qualquer situação de eventual descriminação. ---------------------------------   

O senhor vice-presidente disse que falou com a Divisão de Atendimento, Informática e 

Modernização Administrativa assim que o senhor vereador António Coelho lhe pediu 

uma conta de email e um computador portátil. Explicou depois que lhe foi dito que é 

necessário criar um registo de trabalhador para satisfazer os pedidos feitos pelos 

senhores vereadores não permanentes, pelo que a Divisão de Atendimento, Informática 

e Modernização Administrativa está à espera que se crie esse tal registo de 

trabalhador.  ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que os eleitos pelo povo têm mais força que qualquer outra 

coisa, pelo que os senhores vereadores não permanentes têm todo o direito de verem 

os seus pedidos serem satisfeitos. -----------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente considerou que esta questão tem que ser tratada no presente 

dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que a sua questão foi esclarecida e que já 
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percebeu que existe boa vontade por parte do executivo permanente, pelo que ficará a 

aguardar. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que a autarquia não concorreu ao concurso das lojas de 

cidadão. Explicou depois que ainda se pensou que as lojas por cima do parque de 

estacionamento poderiam acolher esta valência, mas a escritura de liquidação da 

Sociedade Polis ainda não se efetivou, pelo que se tem que aguardar que a 

administração central resolva alguns problemas internos. Esclareceu ainda que o 

município ainda não é legal proprietário daquele património. Referiu depois que a 

autarquia está atenta a esta questão e a candidatura poderá vir a ser apresentada num 

futuro concurso.  ------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o executivo procura concorrer a todos 

os concursos possíveis, mas que ainda não se sabe nada sobre o PRR para os municípios, 

ou seja, ainda não existem candidaturas disponíveis para os municípios concorrerem e 

poderem assim aproveitar esses fundos disponíveis. Explicou depois que os serviços 

têm um conjunto de pessoas que se dedica em exclusivo a esta questão e que está 

preparada e tem vindo a trabalhar com as diversas entidades no sentido de serem 

aproveitados todos os fundos. Afirmou seguidamente que a taxa de candidaturas 

aprovadas no passado é razoável, embora não possa informar qual a taxa entre o 

concurso a fundos e o seu aproveitamento, uma vez que não dispõe destes dados. 

Referiu ainda que existe uma postura de concorrer a todos os fundos possíveis, 

existindo inclusivamente uma carteira de projetos que aguardam que um eventual fundo 

surja para a área em causa.  ------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou se a nova loja do Aldi tem o projeto 

aprovado e a respetiva licença de habitabilidade. -------------------------------------------   

O senhor presidente disse não saber. Referiu depois que pensa que decorre em tribunal 

um processo interposto pelo Lidl, processo esse que nada tem a ver com o município. ----   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que não é possível analisar setenta e sete 

processos de obras particulares. Lembrou depois que as deliberações sobre estes 

processos podem trazer responsabilidades para todos os membros da câmara municipal, 

como aliás bem se viu no mandato anterior. Sugeriu seguidamente que as questões mais 

simples, como as que o senhor presidente referiu das simples comunicações ou dos 

prazos, fossem agrupadas num ponto único, o que diminuiria o número de pontos na 

ordem de trabalhos. Referiu ainda que o senhor presidente disse que os vereadores não 

permanentes tiveram tempo para analisar os processos de obras particulares, mas, no 

entanto, não viu com certeza os setenta e sete processos em causa. ----------------------  
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O senhor presidente disse que esta documentação foi disponibilizada na quarta-feira 

anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes trabalham, 

pelo que lhes é difícil analisar toda esta documentação em tempo útil.  --------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou por que razão não foi apresentada uma 

candidatura ao concurso das lojas do cidadão. -----------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o município precisaria primeiro de ter um espaço para 

esse efeito para depois poder apresentar a candidatura. -----------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou se o edifício arrendado nas Ferreiras, 

onde iria ser instalado um polo da biblioteca, ainda se mantém arrendado e qual a 

previsão de ocupação do mesmo. Afirmou seguidamente que o PRR também prevê 

verbas para a transição digital e para a evolução e modernização da administração 

pública, pelo que questionou se está prevista a evolução de alguns processos do 

município para a era digital, à imagem do que acontece no âmbito cadastral em alguns 

municípios vizinhos. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que existe uma loja nas Ferreiras que estava para acolher 

um polo da biblioteca, mas agora está a ser equacionado um outro espaço, talvez junto 

ao edifício do Jardim de Infância de Ferreiras. Referiu depois que se trata de um 

terreno que ainda tem que ser adquirido, até para possibilitar a ampliação do edifício 

existente, bem como para permitir e entrada para o jardim-de-infância pela parte 

traseira. Concluiu dizendo que este assunto deve ficar resolvido dentro de pouco 

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

O senhor vereador António Coelho perguntou o que estava a ser concretamente 

equacionado no âmbito da mobilidade elétrica e suave. --------------------------------------  

O senhor presidente disse que o município tem estado a trabalhar na instalação de mais 

postos públicos de carregamento elétrico para viaturas ligeiras de passageiros. Referiu 

ainda que também está prevista a utilização de veículos elétricos para a recolha de 

resíduos sólidos, mais concretamente em veículos com pouca potência e com 

necessidade de realizar poucos quilómetros, situação que poderá ficar resolvida quando 

o tribunal decidir a reclamação pendente. Explicou também que as viaturas de maior 

porte afetas a este tipo de serviço irão funcionar a gás natural e não a diesel. Afirmou 

seguidamente que algumas viaturas afetas ao Giro também irão ser movidas a gás 

natural. Disse depois que o município irá recorrer à produção de energia solar sempre 

que esta solução seja possível, seja nos edifícios, seja nos parques de estacionamento 

da autarquia. Referiu ainda que o município irá também continuar a adquirir carros 
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elétricos para os serviços que circulem maioritariamente no interior do concelho. --------  

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

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

 

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

da Tesouraria do dia vinte nove de outubro de dois mil e vinte e um, eram das quantias 

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

Operações Orçamentais – trinta e seis milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, 

quatrocentos e oitenta e três euros e treze cêntimos. -------------------------------------  

Operações não Orçamentais – dois milhões, duzentos e trinta e três mil, cinquenta e 

cinco euros e trinta e quatro cêntimos. ------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que poderá haver dinheiro que já saiu da 

conta para débitos diretos e que ainda não entrou nas contas em termos 

contabilísticos. Perguntou depois por que razão é que os pagamentos de 

empréstimos por débito direto não entram imediatamente na contabilidade. 

Considerou seguidamente que assim não se consegue ter o saldo real do município, 

o que seria importante para a gestão financeira da autarquia. -------------------------   

O senhor presidente disse que o ideal seria estes débitos diretos entrarem logo na 

contabilidade, o que nem sempre é possível. Referiu depois que os serviços estão a 

fazer um esforço neste sentido. -----------------------------------------------------------    

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Portaria n.º 213/2021, de dezanove de outubro, que regulamenta as taxas 

relativas aos procedimentos de transferências de resíduos, aos pedidos de autorização 

ou licença dos sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos e aos 

procedimentos de desclassificação de resíduos; --------------------------------------------  

 Do Despacho n.º 10181/2021, de vinte de outubro, que aprovação da instalação 

e funcionamento de um sistema de videovigilância, composto por 65 câmaras, no 

município de Albufeira; -----------------------------------------------------------------------   

 Da Lei n.º 69/2021, de vinte de outubro, que altera os termos do exercício do 

mandato a meio tempo dos titulares das juntas de freguesia; ------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 262/2021, de vinte e seis de 

outubro, que recomenda a instalação de desfibrilhadores automáticos externos (DAE) 

A – GENERALIDADES  
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em todos os recintos desportivos e escolas e o reforço da formação em suporte básico 

de vida; ----------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 263/2021, de vinte e seis de 

outubro, que recomenda ao Governo medidas para reforçar a mobilidade elétrica e 

suave; ------------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 264/2021, de vinte e seis de 

outubro, que recomenda ao Governo a publicação dos comentários gerais do Comité dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência. -------------------------------------------------------  

= DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, 

DELEGADAS OU SUBDELEGADAS E RELAÇÕES DE PAGAMENTOS = 

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

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

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

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

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

Foi apresentado um conjunto de documentos referentes a pagamentos autorizados e 

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

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

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

= INFORMAÇÕES = 

O senhor vereador Victor Ferraz disse que no final do anterior mandato houve uma 

deliberação sobre a aquisição de uma viatura para o Centro de Saúde. Explicou depois 

que o processo teve a sua origem na realização de um evento para o qual era pedida a 

verba de noventa mil euros, mais cinquenta mil euros para a respetiva promoção, tendo 

a câmara municipal reduzido este último valor por forma a adquirir uma viatura para a 

assistência domiciliária, serviço assegurado pelo Centro de Saúde. Perguntou 

seguidamente em que ponto se encontra o processo de aquisição dessa viatura. ----------  

O senhor presidente disse que iria ver em que ponto se encontrava o processo. ----------  

= DESIGNAÇÃO DE VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO  

– DESPACHO = 

Pelo senhor presidente foi apresentado um despacho por si proferido, em vinte e um de 

outubro último, elaborado nos seguintes termos: --------------------------------------------  

“Sob proposta minha, deliberou a Câmara Municipal, na reunião de 20 do mês corrente, 

considerar a necessidade de existência de mais um vereador em regime de tempo 

inteiro, nos termos do n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. --------  
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Assim, sendo minha competência, como decorre das disposições conjugadas dos n.ºs 3 e 

4 do art.º 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, a opção pela designação de 

vereadores a tempo inteiro ou a meio tempo bem como a respetiva escolha, --------------  

DESIGNO, AO ABRIGO DAS NORMAS LEGAIS CITADAS, PARA O EXERCÍCIO DE 

FUNÇÕES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO E COM EFEITOS A CONTAR DE HOJE, 

O SENHOR VEREADOR RICARDO JORGE COELHO CLEMENTE DA SILVA. -------------  

Publique-se edital e dê-se conhecimento à Câmara Municipal.” -----------------------------  

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

= DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES – DESPACHO = 

Pelo senhor presidente foi apresentado um despacho por si proferido, em vinte e um de 

outubro último, elaborado nos seguintes termos: --------------------------------------------  

“Na sequência da proposta aprovada em reunião de câmara de 20 de outubro corrente, 

foi concedida autorização para fixar em mais um o número de vereadores em regime de 

tempo inteiro, tendo, na sequência desta aprovação, designado, através de despacho 

proferido na presente data, o senhor vereador Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva 

para o exercício de funções em regime de tempo inteiro. -----------------------------------  

Assim, e tendo em conta os termos previstos no n.º 2 do art.º 36.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, entendo necessário proceder a uma nova distribuição, pelo senhor 

vice-presidente e pelos senhores vereadores, em regime de tempo inteiro, das funções 

inerentes às áreas de atuação abaixo indicadas, reservando para mim as que a seguir se 

indicam: ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Coordenação Geral e Relações Institucionais; --------------------------------------------  

- Urbanismo e Apoio ao Investimento e Planeamento; -------------------------------------  

- Transição Climática – Limpeza e Higiene Urbana, Espaços Verdes; ---------------------  

- Cultura, Turismo e Atividades Económicas; ----------------------------------------------  

- Rede Viária e Transportes Urbanos; ------------------------------------------------------  

- Iluminação Pública e Energias Renováveis; ------------------------------------------------  

e todas as outras não expressamente constantes no presente documento; ----------------  

Sr. Vice-Presidente, Cristiano José da Ponte Cabrita: --------------------------------------  

- Desporto e Juventude; --------------------------------------------------------------------  

- Associativismo; ----------------------------------------------------------------------------  

- Comunicação, Relações Públicas, Relações Internacionais e Eventos; -------------------  

- Transição Digital; --------------------------------------------------------------------------  

- Modernização Administrativa, Telecomunicações e Atendimento; ----------------------  

- Apoio ao Munícipe e Defesa do Consumidor;----------------------------------------------  
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- Assuntos do Mar; --------------------------------------------------------------------------  

- Ocupação da via pública; -------------------------------------------------------------------  

- Cidadania e Orçamento Participativo; -----------------------------------------------------  

- Jurídico e Contencioso; --------------------------------------------------------------------  

- Empreendedorismo; ------------------------------------------------------------------------  

- Ambiente; ----------------------------------------------------------------------------------  

- Publicidade; --------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vereadora Cláudia Cristina Dias Guedelha: ---------------------------------------------  

- Proteção Civil; ------------------------------------------------------------------------------  

- Saúde e Proteção Animal; -----------------------------------------------------------------  

- Ação Social e Habitação Social; -----------------------------------------------------------  

- Educação; -----------------------------------------------------------------------------------  

- Águas e Saneamento; ----------------------------------------------------------------------  

- Saúde e Família; ----------------------------------------------------------------------------  

- Recursos Humanos, Saúde e Segurança no Trabalho; ------------------------------------  

- Formação e Qualidade; --------------------------------------------------------------------  

- Reabilitação Urbana; -----------------------------------------------------------------------  

Sr. Vereador Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva: -------------------------------------  

- Toponímia; ----------------------------------------------------------------------------------  

- Oficinas, Armazéns e Parque Auto; -------------------------------------------------------  

- Venda Ambulante, Artistas e outras atividades temporárias na via pública; ------------  

- Polícia Municipal; ---------------------------------------------------------------------------  

- Segurança; ---------------------------------------------------------------------------------  

- Cemitérios; ---------------------------------------------------------------------------------  

- Gestão Financeira e Contratação Pública; ------------------------------------------------  

- Candidaturas e Financiamentos; -----------------------------------------------------------  

- Feiras e Mercados; ------------------------------------------------------------------------  

- Património Municipal; ----------------------------------------------------------------------  

- Espaços exteriores, requalificação e criação. --------------------------------------------  

No uso da competência que me é conferida pela alínea t) do n.º 1 do art.º 35.º do 

referido diploma legal e em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do art.º 47.º do 

Código do Procedimento Administrativo, determino que do teor do presente despacho 

sejam publicados editais. ---------------------------------------------------------------------  

Dê-se conhecimento à Câmara Municipal.” ---------------------------------------------------  

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------   
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= DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – DESPACHO = 

Pelo senhor presidente foi apresentado um despacho por si proferido, em vinte e um de 

outubro último, elaborado nos seguintes termos: --------------------------------------------   

“Por meu despacho proferido, em 18 de outubro de 2021, ao abrigo da faculdade que 

me é conferida pelo n.º 2 do art.º 36.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro e no âmbito das competências previstas no artigo 35.º do mesmo diploma 

legal, deleguei competências nos senhores vereadores. -------------------------------------  

Em virtude da aprovação por parte da Câmara Municipal para a fixação de mais um 

vereador a tempo inteiro, bem como a aprovação da delegação de competências da 

câmara no seu presidente, surge a necessidade de proceder a uma nova distribuição de 

funções.----------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, ao abrigo da legislação acima invocada determino as seguintes delegações e 

subdelegações de competências nos senhores vereadores, neste último caso nas 

condições da deliberação delegatória, com possibilidade de subdelegar, ao abrigo do 

disposto no artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo: -----------------------  

No senhor Vice-Presidente, Cristiano José da Ponte Cabrita, que é responsável por: -----  

- Desporto e Juventude; --------------------------------------------------------------------  

- Associativismo; ----------------------------------------------------------------------------  

- Comunicação, Relações Públicas, Relações Internacionais e Eventos; -------------------  

- Transição Digital; --------------------------------------------------------------------------  

- Modernização Administrativa, Telecomunicações e Atendimento; ----------------------  

- Apoio ao Munícipe e Defesa do Consumidor;----------------------------------------------  

- Assuntos do Mar; --------------------------------------------------------------------------  

- Ocupação da via pública; -------------------------------------------------------------------  

- Cidadania e Orçamento Participativo;-----------------------------------------------------  

- Jurídico e Contencioso; --------------------------------------------------------------------  

- Empreendedorismo; ------------------------------------------------------------------------  

- Ambiente; ----------------------------------------------------------------------------------  

- Publicidade; --------------------------------------------------------------------------------  

para: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------ DELEGAÇÕES: -------------------------------------------  

 Autorizar o licenciamento da publicidade; ------------------------------------------------   

 Autorizar a ocupação da via pública, exceto por motivo de obras; ----------------------  

 no âmbito das áreas de atuação municipal pelas quais é responsável, para: -------------  

 Executar as deliberações da câmara municipal e coordenar a respetiva atividade; ----   
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 Promover a execução, por administração direta ou empreitada, das obras, assim 

como proceder à aquisição de bens e serviços, nos termos da lei, e até ao limite de € 

149.639,37; --------------------------------------------------------------------------------  

 Aprovar projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de 

empreitadas e aquisição de bens e serviços para procedimentos até ao limite € 

149.639,37; --------------------------------------------------------------------------------  

 Autorizar a realização das despesas orçamentadas, e legalmente autorizadas, até ao 

limite de € 149.639,37; --------------------------------------------------------------------   

 Autorizar, independentemente do respetivo valor, a emissão de requisições de bens 

e serviços respeitantes a procedimentos adjudicados quer pelo próprio quer por 

despacho do Presidente ou por deliberação da Câmara Municipal; ----------------------  

 Autorizar a aquisição de bens e serviços através dos fundos de maneio; ---------------  

 Autorizar o pagamento das despesas cuja realização tenha autorizado; ----------------  

 Despachar a correspondência recebida; --------------------------------------------------  

 Assinar ou visar a correspondência da Câmara Municipal que tenha como 

destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos; ------------------------------  

 Promover a publicação das decisões ou deliberações previstas no artigo 56.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -----------------------------------------  

 Em matéria de gestão e direção de recursos humanos: ----------------------------------  

 autorizar a prestação e o processamento de trabalho suplementar (trabalho em dias 

de descanso semanal, dias de descanso complementar e feriados); ---------------------  

 autorizar a atribuição e o processamento do trabalho noturno, subsídio de turno e  

suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade; ------------------------------  

 autorizar o processamento de despesas com ajudas de custo e deslocações, exceto 

no que diz respeito às relacionadas com ações de formação; ----------------------------   

 Praticar os atos necessários à administração corrente do património do município e 

à sua conservação; -------------------------------------------------------------------------  

 Determinar a instrução dos processos de contra ordenação e aplicar coimas nos 

termos da lei; ------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------SUBDELEGAÇÕES:-------------------------------------- 

 Decidir sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos; -------------  

no âmbito das áreas de atuação municipal pelas quais é responsável, para: ----------------  

 Executar as opções do plano e orçamento; -----------------------------------------------  

 Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no 
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património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal; ------------  

 Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal; ------------------------  

 Administrar o domínio público municipal; -------------------------------------------------  

Na senhora Vereadora, Cláudia Cristina Dias Guedelha, que é responsável por: -----------  

- Proteção Civil; ------------------------------------------------------------------------------  

- Saúde e Proteção Animal; -----------------------------------------------------------------  

- Ação Social e Habitação Social; -----------------------------------------------------------  

- Educação; ----------------------------------------------------------------------------------  

- Águas e Saneamento; ----------------------------------------------------------------------  

- Saúde e Família; ---------------------------------------------------------------------------  

- Recursos Humanos, Saúde e Segurança no Trabalho; ------------------------------------  

- Formação e Qualidade; --------------------------------------------------------------------  

- Reabilitação Urbana; ----------------------------------------------------------------------  

para: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------- DELEGAÇÕES -------------------------------------------  

 Decidir todos os assuntos relacionados com a gestão e direção dos recursos 

humanos afetos aos serviços municipais; -------------------------------------------------  

 Gerir os recursos humanos dos estabelecimentos de educação;-------------------------  

 Dirigir, em estreita articulação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o 

Serviço Municipal de Proteção Civil, tendo em vista o cumprimento dos planos e 

programas estabelecidos e a coordenação das atividades a desenvolver no domínio 

da proteção civil, designadamente em operações de socorro e assistência, com 

especial relevo em situações de catástrofe e calamidade públicas; ---------------------  

 Decidir sobre o pedido de pagamento em prestações, conforme o disposto no artigo 

97.º do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água; -----------------------------  

 Despachar os pedidos de ligação de água para obras e edifícios, e ainda assinar, em 

representação do Município, os contratos de fornecimento de água; -------------------  

 Despachar os pedidos de ligação à rede pública de esgotos; ----------------------------  

no âmbito das áreas de atuação municipal pelas quais é responsável, para: ----------------  

 Executar as deliberações da câmara municipal e coordenar a respetiva atividade; ----   

 Promover a execução, por administração direta ou empreitada, das obras, assim 

como proceder à aquisição de bens e serviços, nos termos da lei, e até ao limite de € 

149.639,37; --------------------------------------------------------------------------------  

 Aprovar projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de 
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empreitadas e aquisição de bens e serviços para procedimentos até ao limite € 

149.639,37; --------------------------------------------------------------------------------  

 Autorizar a realização das despesas orçamentadas, e legalmente autorizadas, até ao 

limite de € 149.639,37;  -------------------------------------------------------------------  

 Autorizar, independentemente do respetivo valor, a emissão de requisições de bens 

e serviços respeitantes a procedimentos adjudicados quer pelo próprio quer por 

despacho do Presidente ou por deliberação da Câmara Municipal; ----------------------  

 Autorizar a aquisição de bens e serviços através dos fundos de maneio; ---------------  

 Autorizar o pagamento das despesas cuja realização tenha autorizado; ----------------  

 Despachar a correspondência recebida; --------------------------------------------------  

 Assinar ou visar a correspondência da Câmara Municipal que tenha como 

destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos; ------------------------------  

 Promover a publicação das decisões ou deliberações previstas no artigo 56.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -----------------------------------------  

 Em matéria de gestão e direção de recursos humanos: ----------------------------------  

 autorizar a prestação e o processamento de trabalho suplementar (trabalho em dias 

de descanso semanal, dias de descanso complementar e feriados); ---------------------  

 autorizar a atribuição e o processamento do trabalho noturno, subsídio de turno e  

suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade; ------------------------------  

 autorizar o processamento de despesas com ajudas de custo e deslocações; ----------   

 Praticar os atos necessários à administração corrente do património do município e 

à sua conservação; -------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------SUBDELEGAÇÕES: --------------------------------------  

 Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração 

central e com instituições particulares de solidariedade social, nas condições 

constantes de regulamento municipal; ----------------------------------------------------  

 Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; ---------------------------------  

 Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos. ------------------------  

 Decidir sobre reduções, isenções, correções de valores e aplicação de qualquer tipo 

de tarifários especiais, previstos em sede de Regulamento Municipal de 

Abastecimento de Água, Regulamento Municipal de Saneamento de Águas Residuais, 

Regulamento de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana, bem como sobre Regulamento 

Tarifário da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água, Saneamento de 

Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos em vigor na área do município; --------   
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 Decidir sobre a suspensão de fornecimento de água, nos casos previstos no artigo 

99.º do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água, conforme o disposto no 

n.º 4 do mesmo normativo regulamentar; -------------------------------------------------  

 Proceder a quaisquer alterações contratuais no âmbito dos contratos de 

abastecimento de água, águas residuais e resíduos sólidos nos termos das 

informações dos serviços. -----------------------------------------------------------------  

 Decidir sobre todas as situações relacionadas com reclamações ou informações dos 

serviços, relativas à faturação do abastecimento de água, quer impliquem a 

devolução de verbas já pagas [al. g) do n.º 1 do Anexo I do art.º 35.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor], quer envolvam a anulação de 

receitas virtuais. ---------------------------------------------------------------------------   

 Decidir sobre autorizações de ligação aos sistemas públicos de drenagem de águas 

residuais industriais nos termos do ponto 3 do artigo 27.º do Regulamento Municipal 

de Saneamento de Águas Residuais. ------------------------------------------------------  

no âmbito das áreas de atuação municipal pelas quais é responsável, para: ----------------  

 Executar as opções do plano e orçamento; -----------------------------------------------  

 Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou 

colocados, por lei, sob administração municipal; ------------------------------------------  

 Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal; ------------------------  

 Administrar o domínio público municipal; -------------------------------------------------  

No senhor Vereador Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, que é responsável por: ----  

- Toponímia; ----------------------------------------------------------------------------------  

- Oficinas, Armazéns e Parque Auto; -------------------------------------------------------  

- Venda Ambulante, Artistas e outras atividades temporárias na via pública; -----------  

- Polícia Municipal; ---------------------------------------------------------------------------  

- Segurança; ---------------------------------------------------------------------------------  

- Cemitérios; ---------------------------------------------------------------------------------  

- Gestão Financeira e Contratação Pública; ------------------------------------------------  

- Candidaturas e Financiamentos; -----------------------------------------------------------  

- Feiras e Mercados; ------------------------------------------------------------------------  

- Património Municipal; ----------------------------------------------------------------------  

- Espaços exteriores, requalificação e criação. --------------------------------------------  

para: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------ DELEGAÇÕES: -------------------------------------------  

 Autorizar a emissão de cartão de vendedor ambulante; ---------------------------------  

 Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade do município para jazigos, mausoléus 

e sepulturas perpétuas. --------------------------------------------------------------------  

 Autorizar a instalação de espaços de venda nas feiras e mercados periódicos; --------  

 Proceder aos registos prediais do património imobiliário do município, bem como a 

registos de qualquer outra natureza; -----------------------------------------------------  

 Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis do município; -----  

no âmbito das áreas de atuação municipal pelas quais é responsável, para: ----------------  

 Executar as deliberações da câmara municipal e coordenar a respetiva atividade; ----   

 Promover a execução, por administração direta ou empreitada, das obras, assim 

como proceder à aquisição de bens e serviços, nos termos da lei, e até ao limite de € 

149.639,37; --------------------------------------------------------------------------------  

 Aprovar projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de 

empreitadas e aquisição de bens e serviços para procedimentos até ao limite € 

149.639,37; --------------------------------------------------------------------------------  

 Autorizar a realização das despesas orçamentadas, e legalmente autorizadas, até ao 

limite de € 149.639,37; --------------------------------------------------------------------   

 Autorizar, independentemente do respetivo valor, a emissão de requisições de bens 

e serviços respeitantes a procedimentos adjudicados quer pelo próprio quer por 

despacho do Presidente ou por deliberação da Câmara Municipal; ----------------------  

 Autorizar a aquisição de bens e serviços através dos fundos de maneio; ---------------  

 Autorizar o pagamento das despesas cuja realização tenha autorizado; ----------------  

 Despachar a correspondência recebida; --------------------------------------------------  

 Assinar ou visar a correspondência da Câmara Municipal que tenha como 

destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos; ------------------------------  

 Promover a publicação das decisões ou deliberações previstas no artigo 56.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -----------------------------------------  

 Em matéria de gestão e direção de recursos humanos: ----------------------------------  

 autorizar a prestação e o processamento de trabalho suplementar (trabalho em dias 

de descanso semanal, dias de descanso complementar e feriados); ---------------------  

 autorizar a atribuição e o processamento do trabalho noturno, subsídio de turno e  

suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade; ------------------------------  

 autorizar o processamento de despesas com ajudas de custo e deslocações, exceto 

no que diz respeito às relacionadas com ações de formação; ----------------------------   
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 Praticar os atos necessários à administração corrente do património do município e 

à sua conservação; -------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------SUBDELEGAÇÕES:-------------------------------------- 

 Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações; ---  

 Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, 

mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos 

cemitérios propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus 

proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se 

mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e 

duradoura; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Estabelecer as regras de numeração dos edifícios. --------------------------------------  

no âmbito das áreas de atuação municipal pelas quais é responsável, para: ----------------  

 Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou 

colocados, por lei, sob administração municipal; ------------------------------------------  

 Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal; ------------------------  

 Administrar o domínio público municipal; -------------------------------------------------  

No uso da competência que me é conferida pela alínea t) do n.º 1 do art.º 35.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do 

art.º 47.º do Código do Procedimento Administrativo, determino que do teor do 

presente despacho sejam publicados editais. ------------------------------------------------  

Dê-se conhecimento à Câmara Municipal.” ---------------------------------------------------  

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

= DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - PROCESSOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO 

PRÉVIA DO TRIBUNAL DE CONTAS – DESPACHO = 

Pelo senhor presidente foi apresentado um despacho por si proferido, em dezoito de 

outubro último, através do qual delegou competências nas dirigentes Carla Maria 

Pereira Cabrita Silva Farinha e Teresa Margarida Martins Ferreira Trocado, para 

assinar os documentos que atestem a perfeita conformidade da cópia eletrónica com o 

documento original, bem como para assinar e remeter a mensagem de correio 

eletrónico de submissão de processos para fiscalização prévia ao Tribunal de Contas, 

bem como de outros elementos com eles relacionados. -------------------------------------   

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vice-presidente, com 
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fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Imortal Desportivo 

Clube, 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. ------------------------------------------------   

= TRANSPORTES – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE E RANCHO FOLCLÓRICO 

INFANTIL DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e dois de outubro último, através 

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

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

disponibilização dos transportes solicitados pelo Imortal Desportivo Clube, para 

deslocação a Lagoa, no dia vinte e três, e pelo Rancho Folclórico Infantil de Albufeira, 

para deslocação a Armação de Pêra, no dia vinte e três, ambos de outubro também 

último, para participação em atividades desportivas no âmbito do calendário desportivo 

e em atividades recreativas, respetivamente, 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 do senhor 

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

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

sala. -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

considerar impedido, ausentou-se da sala, assumindo a presidência o senhor vice-

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

= TRANSPORTES – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor vice-presidente, na falta do senhor presidente, em 

vinte e dois de outubro último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 

número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 

mil e treze de doze de setembro, autorizou a disponibilização do transporte solicitado 

pelo Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a Quarteira, no dia vinte e três de 

outubro último, 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 
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despacho para ratificação pela câmara. ------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor 

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

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

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

= TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBUFEIRA POENTE  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor vice-presidente, na ausência do senhor presidente, em 

vinte e sete de outubro último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 

número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 

mil e treze de doze de setembro, autorizou a disponibilização do transporte solicitado 

pelo Agrupamento de Escolas Albufeira Poente, para deslocação da Escola Dom Martim 

Fernandes para o Auditório Municipal, no dia vinte e nove de outubro último, no âmbito 

da atribuição dos diplomas de mérito, e, conforme o disposto no número três do artigo 

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

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

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

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

fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Imortal Desportivo 

Clube, 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. ------------------------------------------------   

= TRANSPORTES – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pelo senhor presidente da câmara, em vinte e 

seis de outubro último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do número um 

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

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

transporte solicitado pelo Imortal Desportivo Clube, para deslocações a Quarteira e a 

Loulé, no dia sete, e a Lagos, no dia catorze todos de novembro corrente, para 

participação em atividades desportivas, no âmbito do calendário desportivo. -------------   

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

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

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

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 
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informação, autorizar a realização do transporte, considerando que se destina a 

atletas do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem estar destas 

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 vice-presidente, que a seguir à votação regressou à 

sala. -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

considerar impedido, ausentou-se da sala, assumindo a presidência o senhor vice-

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

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 

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

pelo senhor vice-presidente, em vinte e seis de outubro último, 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 do mês de novembro corrente: -----------------------------------------------   

 Centro Paroquial de Paderne, para deslocação a Albufeira, no dia doze; ----------------   

 CBA – Clube de Basquete de Albufeira, para deslocações a Quarteira e a Faro, 

ambas no dia seis, e a Portimão, no dia treze; -----------------------------------------------   

 Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Silves e a São Bartolomeu de 

Messines, ambas no dia seis, a Quarteira, a Vila Real de Santo António e a Silves, no dia 

sete, a Vila Real de Santo António e a Costa da Caparica, no dia treze e a Estômbar, no 

dia catorze; ------------------------------------------------------------------------------------   

 Guia Futebol Clube, para deslocações a Lagoa e a Loulé, no dia sete; -------------------   

 Imortal Basket Clube, para deslocações a Casal de Cambra e a Quarteira, no dia 

seis, a Quarteira, no dia sete, ao Aeroporto de Lisboa, no dia doze, a Faro, no dia 

treze, do Aeroporto de Lisboa a Albufeira, no dia catorze, e a Faro, no dia catorze. -----   
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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 e a munícipes do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem 

estar destas 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, que a seguir à votação regressou à sala 

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

= APOIOS – APAV – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA  

– DELEGAÇÃO DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em dezoito de outubro último, 

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

“Pela APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – Delegação de Albufeira - 

através do e-mail anexo ao presente, foi solicitado a esta Câmara Municipal autorização 

para utilização da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, no dia 19 de 

outubro de 2021, das 10H00 às 16H00, para realização de uma comemoração a 

assinalar o 20.º Aniversário da Instituição na cidade de Albufeira, dirigida a entidades 

suas parceiras e outras com quem têm colaborado. -----------------------------------------  

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

1) Que entre os objetivos deste executivo assinala-se a concessão de apoio, pelos 

meios adequados, a organismos e instituições que desenvolvem atividades de 

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

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

privilegiado para eventos de âmbito associativo ou dirigidos às forças vivas da 

localidade e da região do Algarve; --------------------------------------------------------  
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3) Que a comemoração contribuirá para reforçar os laços e a proximidade entre a 

APAV e as entidades sociais e outras autoridades da região algarvia, com elevada 

responsabilidade no tecido humano e económico local e regional; -----------------------  

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

5) Que nas comemorações serão cumpridas as normas de segurança da DGS – Direção 

Geral da Saúde, sendo obrigatória a existência de distanciamento social e utilização 

de máscara dentro das instalações de toda a Biblioteca Municipal; ---------------------   

6) Que existe a possibilidade desta edilidade ceder a Sala Polivalente da Biblioteca 

Municipal Lídia Jorge, bem como dos meios necessários na data pretendida, nos 

termos da informação da Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural;  

7) A decisão sobre o pedido formulado constitui matéria da competência da Câmara 

Municipal, conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------  

8) Que, até à data solicitada não é possível reunir extraordinariamente a Câmara 

Municipal em tempo útil para decidir sobre o assunto; -----------------------------------  

9) Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do referido 

diploma 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 APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – Delegação de 

Albufeira – a realizar a comemoração a assinalar o 20.º Aniversário daquela 

Instituição na cidade de Albufeira, através da cedência da Sala Polivalente da 

Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos meios humanos e técnicos 

necessários ao seu funcionamento, no dia 19 de outubro de 2021, das 10H00 às 

16H00; --------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

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

= APOIOS – CLUBE DESPORTIVO AREIAS DE SÃO JOÃO – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor vice-presidente da câmara, na ausência do presidente 

da câmara, em vinte e sete de outubro último, do seguinte teor: ---------------------------   

“Pelo Clube Desportivo Areias de São João, foi, através do requerimento junto ao 

presente, solicitado a colaboração da Autarquia, na comparticipação de meios 
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logísticos, financeiros e de divulgação que permitam a realização do evento denominado 

Scary Run 2021 integrado nas festividades do Halloween e que terá lugar no dia 31 de 

outubro às 20h00.-----------------------------------------------------------------------------  

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

1) O Clube Desportivo das Areias de São João tem por fim a promoção cultural, 

recreativa e desportiva e desempenha um papel fundamental junto dos Munícipes, 

através da realização de diversas modalidades desportivas e eventos destinados à 

população em geral no Concelho de Albufeira;--------------------------------------------  

2) Trata-se de um inovador e único, dedicado às famílias e desportistas; -----------------  

3) O objectivo será proporcionar uma “corrida de susto” e memorável a todos os seus 

participantes, dentro do espírito do Haloween, a qual contará com um percurso de 

cerca de 7 Km, com um grau de dificuldade médio; --------------------------------------  

4) A corrida terá um limite máximo de 500 participantes e tem o intuito de incentivar 

a população local à prática de actividade física e à dinamização dos espaços do 

concelho; -----------------------------------------------------------------------------------  

5) A realização do evento contribuirá também para dinamizar e alavancar a economia 

local em época baixa; ----------------------------------------------------------------------  

6) 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); ----------------------------------------------------  

7) 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; -----------------------------------------  

8) 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; -------------------------------------------------------------  

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

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

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

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
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 Apoiar o Clube Desportivo Areias de São João, na realização da iniciativa nos 

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

- Permissão para utilização do sistema de som montado para o evento - DEEM; -----------  

-Accionamento do seguro de acidentes pessoais aos participantes na corrida, conforme 

o teor da informação dos serviços na distribuição SGDCMA/2021/70332 - DCPGP; ------  

- Informação das entidades oficiais competentes: Bombeiros Voluntários de Albufeira 

e GNR - DTDEC; -------------------------------------------------------------------------------  

- Divulgação do evento nas redes sociais – DTDEC; ------------------------------------------  

 Atribuição de uma comparticipação financeira no montante de 8.950€ (oito mil 

novecentos e cinquenta euros) devendo a entidade beneficiária apresentar ao Município 

de Albufeira toda a documentação que demonstre a realização da atividade/projeto em 

causa através de documentos comprovativos da despesa emitidos sob forma legal; -------   

 Pelo presente fica o Clube Desportivo das Areias de São João informado de que 

deverá ter em consideração as disposições legais previstas dispostas no artigo 2.º do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, alterado e republicado pelo Decreto – Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto, na 

sua atual redacção; ----------------------------------------------------------------------------  

 Agendar a ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, para a 

próxima Reunião de Câmara.” -----------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – ALGARVE GARDENER – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e cinco de outubro último, foi 

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

“Foi solicitado o apoio a esta Autarquia para realização de uma reunião sobre a 

temática dos jardins e jardinagem, por parte do Algarve Gardener, 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 16 de novembro 

2021, das 09H00 às 13H00. ------------------------------------------------------------------  

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

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

privilegiado para a realização de atividades que se dirigem à comunidade em geral, 

do ponto de vista social, cultural recreativo e/ou outro similar; ------------------------  

b) Que a reunião tem como objectivo contribuir para o desenvolvimento e fruição 

pessoal dos indivíduos e promover a instrução sobre a área dos jardins e da 

jardinagem; ---------------------------------------------------------------------------------  
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c) Que há relevância pois em Albufeira e no Algarve há muitas moradias com jardim e 

proprietários com interesse pela área; ---------------------------------------------------   

d) Que a reunião é de entrada livre e desprovida de intuito económico; -------------------   

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

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

f) Que estão disponíveis os meios técnicos e humanos necessários à realização da 

atividade;-----------------------------------------------------------------------------------   

g) Que a atividade se realiza dentro do horário de funcionamento da Biblioteca 

Municipal, pelo que não há lugar ao pagamento de horas extraordinárias; --------------   

h) Que não há qualquer custo de realização para a Autarquia; -----------------------------  

i) Que será cumprido do protocolo de segurança/saúde, de acordo com normas da DGS 

– Direção Geral da Saúde; -----------------------------------------------------------------  

j) A alínea o) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

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

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução 

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a realização da reunião sobre a 

temática dos jardins e jardinagem, por parte do Algarve Gardener, os seguintes 

termos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

meios humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento, para o dia 16 de 

novembro 2021, das 09H00 às 13H00.”---------------------------------------------------  

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

= APOIOS – AMECA – ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE EVENTOS CULTURAIS DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e seis de outubro último, foi 

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

“Através de documentação anexa, a Associação AMECA solicita a cedência do Auditório 

Municipal e dos meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, no dia 20 

de novembro do corrente ano, para levar a efeito o espetáculo O ENTRETENGA 

convida …“OS FLAMINGOS”. -----------------------------------------------------------------  

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

a) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 
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projetos de natureza artística, educativa e recreativa; ---------------------------------  

b) Que a intervenção do Município de Albufeira nos domínios anteriormente referidos 

se consubstancia como eixo estratégico para o desenvolvimento turístico e cultural 

do concelho e da região; -------------------------------------------------------------------  

c) A necessidade de se manter uma regularidade nas atividades culturais e no empenho 

em desenvolver programas que fomentem o gosto e os hábitos culturais da população 

do concelho; --------------------------------------------------------------------------------  

d) A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horário solicitado; -------------------  

e) Que o evento não está sujeito a receita de bilheteira; ----------------------------------  

f) Que a Associação AMECA tem sede em Albufeira e é uma associação sem fins 

lucrativos, conforme escritura lavrada a 9 de setembro de 2005 (DR – nº 199, de 17 

de outubro de 2005, III Série); ----------------------------------------------------------  

g) Que o presente pedido tem enquadramento ao abrigo do disposto no nº 1 do artº 2º 

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

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

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

nomeadamente, quando promovidas por escolas do concelho, instituições de 

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

h) 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; -------------------  

i) 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 20 de novembro do corrente ano, à Associação AMECA, nos 

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

a) Cedência gratuita do Auditório Municipal de Albufeira, por enquadramento no 

disposto no nº 1 do artº 2º do Regulamento de Utilização do A.M.A; --------------------  

b) Cumprimento por parte da entidade requerente do estatuído no Regulamento de 

Utilização do A.M.A; -----------------------------------------------------------------------  

c) Responsabilizar a entidade requerente pelo cabal cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei 23/2014, de 14 de fevereiro, na atual redação; ----------------------------  

d) Cedência dos meios técnicos e humanos necessários ao funcionamento do Auditório, 

conforme as disponibilidades do Município; -----------------------------------------------  

e) Cumprimento dos horários previstos; -----------------------------------------------------  
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f) Cumprimento das Regras de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira – COVID 

19, que se anexam.” ------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE ALBUFEIRA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e seis de outubro último, foi 

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

“Vem a Associação do Conservatório de Albufeira, através do pedido anexo à presente, 

remetido a esta Câmara Municipal, solicitar a cedência da Sala de Reuniões do Edifício 

dos Paços do Conselho, às terças-feiras, no horário compreendido das 19h00 às 22h00, 

para a realização dos Ensaios do Grupo Coral. -----------------------------------------------  

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

1) Que a Associação do Conservatório de Albufeira, enquanto Escola Artística, tem 

vindo a desempenhar um papel único no panorama educativo no concelho de 

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

2) Que a Associação do Conservatório de Albufeira tem tido um papel fundamental na 

educação musical especializada, hoje encarada como parte integrante da formação 

das crianças e jovens, numa perspetiva que lhes oferece mais opções profissionais 

relacionadas com a Música e a Cultura; ---------------------------------------------------  

3) Que existe a possibilidade desta edilidade disponibilizar a Sala de Reuniões do 

Edifício dos Paços do Concelho, durante os meses de Novembro e Dezembro do 

corrente ano, exceto o dia 16 de Novembro, nos termos da informação do Serviço 

de Apoio à Presidência e Vereadores; ----------------------------------------------------  

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

prevenção das doenças;--------------------------------------------------------------------  

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

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar a Associação do 

Conservatório de Albufeira através da cedência da Sala de Reuniões do Edifício dos 

Paços do Conselho, às terças-feiras, durante os meses de Novembro e Dezembro do 

corrente ano, exceto o dia 16 de Novembro, no horário compreendido das 19h00 às 

22h00, para a realização dos Ensaios do Grupo Coral.” --------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
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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 o senhor vice-presidente. -----------------------------------------------------  

= APOIOS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e seis de outubro último, foi 

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

“Pela Santa Casa de Misericórdia de Albufeira, é solicitado a disponibilização do 

Complexo Desportivo das Piscinas Municipais de Albufeira, para realização de sessões 

de hidroterapia e o Pavilhão Desportivo de Albufeira para a realização de sessões de 

Atividade Motora Adaptada no período de Novembro 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 Pavilhão Desportivo de Albufeira. -----------------  

2. Que a Santa Casa de Misericórdia de Albufeira, através destes projetos contribuiu 

para o desenvolvimento desportivo e o aumento da prática desportiva na área da 

Hidroterapia e Atividade Motora Adaptada no concelho de Albufeira. -----------------  

3. Que através deste tipo de apoio e cooperação institucional, o Município de 

Albufeira, contribui de forma decisiva para a dinamização, apoiando deste modo 

esta população do concelho; ---------------------------------------------------------------  

4. Que a devida organização destas iniciativas 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. -------------------------------------------   

5. Que a atividade a desenvolver por parte da Santa Casa de Misericórdia de 

Albufeira, 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 a Santa Casa de Misericórdia 
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de Albufeira, do pagamento das taxas previstas, de acordo com o n.º 1 e n.º 2 do art.º 

21 do regulamento das Piscinas Municipais de Albufeira. -----------------------------------  

Cedência: --------------------------------------------------------------------------------------  

o Piscinas Municipais de Albufeira – tanque de aprendizagem, material pedagógico, e 

balneários acessíveis às quintas-feiras no período das 14:30 às 16:00 de acordo com 

a disponibilidade da instalação. -----------------------------------------------------------  

Cedência Pavilhão Desportivo de Albufeira – nos seguintes termos: -----------------------  

o Pavilhão Desportivo de Albufeira - sala 1, quartas feiras e sextas feiras no período 

das 14:30 às 15:30.” -----------------------------------------------------------------------  

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 DE NATAÇÃO DO ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e sete de outubro último, 

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

“A Associação de Natação do Algarve propõe organizar nas Piscinas Municipais de 

Albufeira, o VII Meeting Internacional do Algarve PC, a realizar nos dias 12, 13 e 14 de 

Novembro 2021.” ------------------------------------------------------------------------------  

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

2. Este é um dos mais importantes eventos desportivos do género realizados no nosso 

país, mobilizando entre atletas e praticantes, cerca de 400 participantes e com a 

confirmação da Seleção Nacional de Natação e Seleção de Andaluzia - Natação. ------  

3. Situa Albufeira num patamar de grande notoriedade ao nível de eventos 

desportivos, contribuindo também para promover o nosso mar com todas as 

condições para acolher provas e estágios desportivos de grandes equipas. -------------  

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. Que 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 proposta pela Analgarve, se enquadre na Lei n.º 75/2013 - Regime 
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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 a Associação de Natação do Algarve, na 

organização do VII Meeting Internacional do Algarve PC, nos seguintes termos: ---------  

 Cedência: -----------------------------------------------------------------------------------  

o Do complexo de Piscinas Municipais nos dias 12, 13, 14 de Novembro de 2021 para 

acolher o referido evento; SGDCMA/2021/70946 --------------------------------------  

o Do tanque de recreação e do tanque de competição no dia 12 de Novembro de 2021, 

entre as 14:00 e as 21:00 do dia 14 de Novembro, para treinos das equipas que vão 

participar no evento e montagem do equipamento eletrónico. SGDCMA/2021/70946 

De 400 cadeiras, 15 mesas, 10 caixotes do lixo, rolos de linóleo. Serviço DDESC-

DTDEC - SGDCMA/2021/69978 ----------------------------------------------------------   

o De 400 águas, Serviço Proteção Civil - SGDCMA/2021/69402 -------------------------   

o De baias de proteção em inox - 90 baias que contêm placas em PVC com imagem 

Município de Albufeira e 45 capas pretas com imagem Município de Albufeira. 

Serviço DDESC-DTDEC - SGDCMA/2021/69978 ----------------------------------------   

o De fitas divisórias e floreiras. Serviço DDESC-DTDEC - SGDCMA/2021/69978 e 

Serviço DISU-DHUEV - SGDCMA/2021/70266 -----------------------------------------   

o De Wifi e Fibra no plano de água e régie (sala multiusos no primeiro piso das PMA). 

Serviço DGF-DAIMA - SGDCMA/2021/69282 ------------------------------------------  

o De 5 tendas para o exterior das piscinas para merchandising de natação. Serviço 

DDESC-DTDEC - SGDCMA/2021/69978 -------------------------------------------------  

o Da imagem do evento, acreditações, cartazes, backdrop, publicidade e marketing 

nos canais de comunicação do município. Serviço da DDJ --------------------------------  

o De brindes para as delegações, suporte de bandeiras, bandeiras do município e 

portuguesa. Serviço DDESC-DTDEC - SGDCMA/2021/69978 --------------------------  

o De apoio logístico e humano para as diversas tarefas de montagens e organização 

não desportiva do evento. Serviço da DDJ -----------------------------------------------  

o De parque de Estacionamento das PMA Piscinas Municipais de Albufeira reservado 

para o evento – fechado – vedar o parque a partir de 3.ª feira dia 9/10/2021. 
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Serviço DISU–DAVEGF - SGDCMA/2021/69992 ---------------------------------------  

o De Banners Triangulares. Serviço da DDJ -----------------------------------------------  

o De Limpeza da área exterior envolvente – Junta de Freguesia de Albufeiraemail - 

data - 21/10/2021 -------------------------------------------------------------------------  

o De Equipa de Nadadores Salvadores – Piscinas Municipais sexta-feira e sábado. 

Serviço da DDJ ----------------------------------------------------------------------------  

o De Assegurar a higienização ao fim de cada sessão e limpeza ao fim de cada dia de 

prova. SMLimpeza - email - data - 25/10/2021 ------------------------------------------  

o De Vigilantes para acompanhamento da limpeza. Serviço da DDJ -----------------------  

o De 1 Técnico da CISEC durante todo o evento. CISEC - email - data - 20/10/2021 ---  

o De Informar GNR da realização de evento. GNR - email - data - 27/10/2021 ---------  

o De criar a Zona de Fun Zon e Live Streaming no exterior das Piscinas Municipais  ----  

o De criar uma zona de acreditação e secretariado em zona de segurança definida 

com 5 tendas secretariado acreditações testes rápidos, vendas de produtos e 

cafés. Serviço DDESC-DTDEC - SGDCMA/2021/69978 --------------------------------  

o De serviço SST mala de Primeiros socorros/descartáveis para calçado/máscaras 

cirúrgicas/rolos toalhetes Alcoólicos - Serviço SST - email - data - 27/10/2021 -----  

o De serviço eletricidade DEEM - extensões 3 ou 4 de 25 a 50 mts - elevador móvel 

ou andaimes para colocar chapas nas paredes do plano de água – cabo de aço Serviço 

DPEM-DEEM - SGDCMA/2021/69625 e SGDCMA/2021/70941 -----------------------  

o De 8 estruturas de palcos (4 estruturas + 4 estruturas para a empresa de vídeo e 

áudio.) Serviço DDESC-DTDEC - SGDCMA/2021/69978 -------------------------------  

o De serviço da Policia Municipal, Serviço Polícia Municipal SGDCMA/2021/71087 ------  

o De 1.º contentores do lixo, SGDCMA/2021/66026 --------------------------------------  

 Autorização para encerramento do complexo Piscinas Municipais de Albufeira aos 

utentes de RL - regime livre de natação, aos utentes do Ginásio, EAA - Escola de 

Atividade Aquáticas e Instituições no período compreendido entre 11, 12, 13, 14 e 15 

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

 Atribuição de um apoio financeiro à Associação de Natação do Algarve até um valor 

máximo de € 6.250 (seis mil duzentos e cinquenta euros) destinado a suportar 

custos diversos relacionados com a organização do evento, mediante a apresentação 

de comprovativos da despesa efetuada e diretamente indexada ao mesmo. ------------  

 Autorização para adjudicações diretas - aquisição de serviços – a verba no valor 

máximo 15000€+iva para produção e transmissão do evento em tempo real para 

redes sociais no decorrer do evento nos dias 12, 13, e 14 de Novembro. ---------------  
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 Isenção do pagamento das taxas previstas, de acordo com o n.º 1 e n.º 2 do art.º 21 

do Regulamento das Piscinas Municipais de Albufeira, nas datas mencionadas.” --------  

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

= APOIOS – CLUBE DESPORTIVO AREIAS DE SÃO JOÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e sete de outubro último, 

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

“O Clube Desportivo Areias de S. João, através do documento anexo, solicitou à 

Câmara Municipal, apoio para a realização do 19.º Corta-mato do clube, a ter lugar no 

dia 07 de Novembro de 2021 na Pista de Cross das Açoteias. ------------------------------  

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

1. O referido evento conta com a participação de cerca de 300 atletas de todos os 

escalões de todo o Algarve estando inserido nesta prova o Campeonato Regional de 

corta-mato. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Estas provas contribuem para projectar a Pista de Crosse das Açoteias, bem como o 

concelho de Albufeira, como um local de excelência para a prática do desporto e 

para a realização de estágios desportivos. -----------------------------------------------  

3. A realização de provas desportivas contribuem para rentabilizar e dar a conhecer as 

infra-estruturas existentes no concelho, colocando-as ao serviço de objectivos de 

desenvolvimento económico e social; ------------------------------------------------------  

4. 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 actividades de 

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

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

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

Proponho que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento através dos 

seguintes meios da autarquia: ----------------------------------------------------------------  

 Disponibilização de equipamento de som, fornecimento de energia elétrica para 

ligação de um computador e de dois pórticos, pelos serviços da DEEM/Eletricidade; --   

 Instalação de 40 mastros e respetivos pendões no local e montagem de palco para 

entrega dos prémios pelos serviços da DEEM; -------------------------------------------  

 Instalação de um ponto de Água pelos serviços da DAS; --------------------------------  

 Empréstimo de 20 mesas, 30 cadeiras, 3 estrados de madeira para pódio e 200 

baias pela DTDEC; -------------------------------------------------------------------------   

 Transporte das baias através do camião com grua da DAVEGF; -------------------------  

 Divulgação do evento nos meios habituais da Autarquia pela DCRPRI; ------------------  
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 Limpeza da pista e colocação de recipientes para recolha de lixo pela DHUEV; --------  

 Disponibilização de meios humanos e técnicos para a realização do evento pelos 

serviços acima referidos; -----------------------------------------------------------------  

 Atribuição ao Clube de uma comparticipação financeira de € 2.100,00€ (dois mil e 

cem euros) atribuída em função dos devidos documentos comprovativos das 

despesas efetuadas, para fazer face a outros custos de operacionalização do 

evento, como aquisição troféus e medalhas, ajuizamento da prova, aluguer de 

tendas, aluguer de Wc's pelo clube.” -----------------------------------------------------  

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

= REGULAMENTOS – REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO 

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – ALTERAÇÃO DA COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

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

- O Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Albufeira encontra-se em 

processo de revisão, em resultado de alterações legislativas; ------------------------------  

- Iniciou-se um novo mandato autárquico pelo que verifica-se a necessidade de aprovar 

os novos elementos da comissão de acompanhamento. --------------------------------------  

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

 Aprovar o responsável pela direção do procedimento e a composição da respetiva 

comissão de acompanhamento, conforme se descrimina: --------------------------------  

Responsável pela direção do procedimento: --------------------------------------------------  

- Adjunto - Rogério Neto -------------------------------------------------------------------  

Comissão de acompanhamento: ---------------------------------------------------------------  

- Arqt.º Eduardo Viegas; --------------------------------------------------------------------  

- Dr.ª Carla Ponte; ---------------------------------------------------------------------------  

- Dr.ª Telma Bila; ----------------------------------------------------------------------------   

- Dr.ª Ana Pereira; --------------------------------------------------------------------------  

- Dr.ª Melisa Domingos.” --------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que há pequenas alterações na composição da comissão 

de acompanhamento do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de 

Albufeira, sendo agora a comissão coordenada pelo senhor Rogério Neto. ------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou se o senhor Rogério Neto podia ser 

coordenador desta comissão, uma vez que não é trabalhador do município, nem 



2 de novembro de 2021  

vereador da câmara municipal. --------------------------------------------------------------  

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

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

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores 

Ricardo Clemente e Victor Ferraz; abstiveram-se os senhores vereadores 

Desidério Silva e António Coelho. ----------------------------------------------------------   

= INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE UTILIDADE PÚBLICA - ARPA – ASSOCIAÇÃO 

RECREATIVA DE PATINAGEM DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e seis de outubro 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 ARPA – Associação Recreativa de Patinagem de 

Albufeira, veio a mesma, junto desta Edilidade, solicitar a emissão de Parecer, nos 

termos do disposto na al. d), nº 1 do artigo 8º da Lei nº 36/2021, de 14 de junho; -----  

2. Após análise do pedido, procederam os serviços desta Edilidade à emissão de 

Parecer, o qual se anexa à presente Proposta; -------------------------------------------  

3. Decorre de tal Parecer informação favorável, reconhecendo-se a ARPA como 

merecedora de ser declarado o Estatuto de Utilidade Pública, porquanto: -------------  

A) A ARPA não tem fins lucrativos e tem como objeto: Atividades recreativas, 

culturais e desportivas, nomeadamente no âmbito da prática da patinagem. -----------  

B) A Câmara Municipal de Albufeira, celebra desde 2016 um Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, cumprindo a Associação com todas regras da Autarquia 

para celebração dos mesmos, nomeadamente, a apresentação de um relatório de 

atividade do ano anterior; entrega das contas do ano anterior devidamente 

aprovadas em Assembleia Geral e com parecer do conselho fiscal; o plano de 

atividades e o orçamento para o ano a que se candidata ao apoio; os formulários 

fornecidos pela CMA para o efeito devidamente preenchidos. E de acordo com os 

critérios estabelecidos, nomeadamente: número de atletas federados, escalões de 

formação, nível competitivo em que participa, grau de formação dos seus técnicos, e 

resultados desportivos alcançados no ano anterior. --------------------------------------  

C) A Associação declarou na presente temporada 32 praticantes de patinagem e 

comprovou a inscrição de 20 atletas federados, sendo a sua maior parte atletas 

femininos. É um clube que conta com 83 associados com as quotas em dia, não tendo 
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instalações desportivas próprias, utiliza como a "sua casa" o Pavilhão Desportivo de 

Paderne, cedido pela câmara para os seus treinos e competições. Os treinos 

decorrem durante 4 dias por semana entre as 18h00 e as 22h00 no Pavilhão 

Desportivo de Paderne, participando ainda aos fins-de-semana em competições a 

nível regional e nacional, tendo inclusive obtido até à presente data alguns 

resultados relevantes. ---------------------------------------------------------------------  

D) A ARPA conta também nos seus quadros com 2 técnicos devidamente credenciados 

com a cédula de treinador de desporto emitida pelo IPDJ. -----------------------------  

E) Sendo a freguesia de Paderne uma freguesia de Albufeira mais pequena em termos 

de números de população jovem, provocada pela deslocação de jovens casais e seus 

filhos para centros de maior densidade populacional e desenvolvimento, o 

aparecimento destes clubes e associações que promovam a sua atividade nestas 

localidades, é fundamental para a fixação da população jovem e pelo incentivo à 

prática desportiva saudável por parte dos jovens da freguesia, e pelo seu 

envolvimento com a comunidade local.“ ---------------------------------------------------  

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 (art. 25º nº 2 aliena k) da Lei 75/2013 de 

12 de setembro). ---------------------------------------------------------------------------  

5. O Município tem atribuições na educação, tempos livres, 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 ARPA – Associação Recreativa de Patinagem de 

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

 Que a Assembleia Municipal nos termos do art. 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 ARPA – Associação Recreativa de 

Patinagem de Albufeira.” ------------------------------------------------------------------  

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

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – ANTÓNIO FAUSTO DA COSTA FONSECA  

- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA – REQUERIMENTO = 
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Por António Fausto da Costa Fonseca - Cabeça de Casal da Herança foi apresentado um 

requerimento datado de vinte e dois de outubro de dois mil de vinte e um pelo qual 

solicita que o Município de Albufeira declare se pretende exercer o direito de 

preferência sobre o prédio urbano sito na Rua dos Bombeiros Voluntários, Quinta da 

Palmeira, “O Nosso Tecto”, Bloco A, Lote 2, 2.º Esquerdo, Freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água, concelho de Albufeira, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

número 8458, fração D, descrito na respetiva Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira sob o número 1231-D. --------------------------------------------------------------   

O requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, do seguinte teor: -------------------------------  

“Prédio urbano descrito na CRPA com o número 1231-D, inscrito na matriz predial sob o 

artigo nº 8458, fracção D, da freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------  

Endereço do imóvel:  --------------------------------------------------------------------------  

Rua dos Bombeiros Voluntários, Quinta da Palmeira, “O Nosso Tecto”, Bloco A, lote 2, 

2º esquerdo 8200-099 Albufeira ------------------------------------------------------------  

A presente distribuição tem origem com a entrega de um requerimento por parte do 

Cabeça de Casal da herança do proprietário do apartamento aqui em causa, no qual se 

solicita a pronúncia da Câmara relativa à eventual intensão desta vir a exercer o direito 

de preferência no negócio. --------------------------------------------------------------------  

Nos termos da lei, a Câmara Municipal de Albufeira tem preferência na aquisição de 

alguns imóveis atenta a sua localização no território ou em face da existência de algum 

ónus na anterior fase de aquisição. -----------------------------------------------------------  

No caso em presença, não nos encontramos perante imóvel classificado ou em vias de 

classificação, ou de prédio ou fração autónoma sito em zona de protecção de imóvel 

classificado ou em Área de Reabilitação Urbana. --------------------------------------------  

Constata-se contudo que nos encontramos perante fracção autónoma integrada num 

imóvel edificado sobre terreno alienado pelo município em direito de superfície. ---------  

O prédio a transmitir, de acordo com a caderneta predial, corresponde a um 

apartamento com 82,90 m2 de área bruta privativa com o valor patrimonial actual de 

52.769,85 euros. ------------------------------------------------------------------------------  

No requerimento refere-se que o valor de venda do prédio é de 145.000,00 €. -----------  

A data prevista para o negócio não é indicada, referindo-se que a mesma será definida 

após pronúncia da câmara sobre o presente pedido. -----------------------------------------  

Perante o supra descrito, sou de parecer que: -----------------------------------------------  

Existe enquadramento legal para o exercício do direito de preferência por se tratar de 
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uma habitação edificada sobre terreno alienado em direito de superfície. ----------------  

Caberá à Câmara Municipal avaliar e decidir sobre o interesse no exercício de tal 

direito.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que o município necessita de casas para 

arrendamento social, pelo que perguntou porque não se exercia o direito de 

preferência neste caso. ---------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que no último mandato foram adquiridas muitas 

habitações dispersas por vários condomínios e prédios, o que não é muito bom, 

dado que estes imóveis ficam assim demasiado espalhados e isolados. ----------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que este imóvel está avaliado em cinquenta 

e dois mil euros e vai ser vendido por cento e quarenta e cinco mil euros. -----------    

Foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 

transação do imóvel em causa. -------------------------------------------------------------  

 

= ESTÁGIOS CURRICULARES - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA  

- MILENE SOFIA VARETA CAEIRO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e cinco de outubro 

corrente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ---------------------------------   

“O Instituto Politécnico de Beja veio solicitar o acolhimento da sua aluna Milene Sofia 

Vareta Caeiro, para desenvolver um estágio curricular, no âmbito do curso de 

licenciatura em Terapia Ocupacional, devendo iniciar em 29 de novembro de 2021 e 

terminar em 18 de fevereiro de 2022. -------------------------------------------------------  

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

1. O interesse e disponibilidade demonstrados pela Chefe de Divisão da DAS – Divisão 

de Ação Social, Dra. Ana Rita Rodrigues; -------------------------------------------------  

2. Que o estágio curricular deverá iniciar em 06/04/2021 e terminar em 18/02/2022, 

e não implicará quaisquer custos para o Município, porque não é remunerado e a 

estagiária estará coberta pelo seguro escolar; ------------------------------------------  

3. Que 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, na redacção dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere 

a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

4. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  

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

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do protocolo de 

estágio, entre o Instituto Politécnico de Beja e o Município de Albufeira, nos termos da 

minuta que se anexa.” -------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do protocolo de estágio nela referido, documento 

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

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

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

= ESTÁGIOS CURRICULARES - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA  

- MARGARIDA FELÍCIO MESTRE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e cinco de outubro 

corrente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ---------------------------------   

“O Instituto Politécnico de Beja veio solicitar o acolhimento da sua aluna Margarida 

Felício Mestre, para desenvolver um estágio curricular, no âmbito do curso de 

licenciatura em Terapia Ocupacional, devendo iniciar em 29 de novembro de 2021 e 

terminar em 18 de fevereiro de 2022. -------------------------------------------------------  

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

1. O interesse e disponibilidade demonstrados pela Chefe de Divisão da DAS – Divisão 

de Ação Social, Dra. Ana Rita Rodrigues; -------------------------------------------------  

2. Que o estágio curricular deverá iniciar em 06/04/2021 e terminar em 18/02/2022, 

e não implicará quaisquer custos para o Município, porque não é remunerado e a 

estagiária estará coberta pelo seguro escolar; -------------------------------------------  

3. Que 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, na redacção dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere 

a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

4. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do protocolo de 

estágio, entre o Instituto Politécnico de Beja e o Município de Albufeira, nos termos da 

minuta que se anexa.” -------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do protocolo de estágio nela referido, documento 

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
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= 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/2021/62583, SGDCMA/2021/64700, SGDCMA/ 

2021/64805, SGDCMA/2021/62049, SGDCMA/2021/65328, SGDCMA/2021/61378,  

SGDCMA/2021/37319,  SGDCMA/2021/66646, SGDCMA/2021/67698  e SGDCMA/ 

2021/68422 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.-------------------------------------------------------------------------------  

Assim, tendo em conta o acima exposto sugere-se a aprovação, por parte da Digníssima 

Câmara Municipal, da restituição dos valores acima descritos.” ----------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar do quadro nela referido, que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 

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

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

precisos termos da mesma, aprovar a restituição dos valores em causa. --------------  

 

 

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e dois de outubro 

corrente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ---------------------------------   

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

1) Que em 12 de dezembro de 2019, foi publicado o Regulamento para Atribuição de 

Subsídio de Arrendamento (RASA), com o objetivo de determinar a atribuição de 

apoio económico ao arrendamento de habitações a estratos sociais desfavorecidos, 

quando não seja possível garantir a resposta de alojamento em habitação social, ou 

outro imóvel municipal destinado a habitação, por parte do Município de Albufeira; ---  

2) Que o n.º 2, do Artigo 1.º do RASA estabelece: “O Município de Albufeira 

disponibiliza anualmente uma verba de quinhentos mil euros para subsídio ao 

arrendamento acrescida de cinquenta mil euros para situações de emergência e que 

os valores mencionados podem ser revistos anualmente e aprovados pelo executivo 

mediante deliberação camarária”; --------------------------------------------------------  

3) O teor da informação dos serviços anexa à presente; -----------------------------------  

4) Que presentemente o Município dispõe de fundos que permitem o pagamento deste 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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apoio aos agregados familiares. -----------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar: ---------------------------------------  

A verba de 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros) para efeitos de pagamento de 

subsídio de arrendamento aos agregados familiares beneficiários de subsídio de 

arrendamento, a novas candidaturas que venham a ser aprovadas e situações de 

emergência cuja situação socioeconómica e habitacional dos agregados familiares se 

enquadrem nas condições previstas no Regulamento para Atribuição de Subsídio de 

Arrendamento.” -------------------------------------------------------------------------------  

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CANDIDATURA  

N.º 159/2021 – 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 digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte e 

cinco euros), à Candidatura N.º 159/2021 com efeito a partir do início de outubro de 

2021; ---------------------------------------------------------------------------------------  

b) Autorizar o pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, 

devendo este último ser pago no início do mês correspondente.” ------------------------  

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

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CANDIDATURA 

 N.º 161/2021 – 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 digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte e 

cinco euros), à Candidatura N.º 161/2021 com efeito a partir do início de outubro de 

2021; ---------------------------------------------------------------------------------------  

b) Autorizar o pagamento dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021, 
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devendo este último ser pago no início do mês correspondente.” ------------------------  

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

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Victor Ferraz, 

com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de 

Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 

sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 

situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ----------------------------------   

= TRANSPORTES ESCOLARES – AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA 

– PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pela senhora vereadora Cláudia Guedelha 

através do qual, invocando o previsto na alínea u) do artigo trigésimo terceiro do Anexo 

I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, propõe que a 

câmara municipal autorize a disponibilização de transportes solicitados pelos 

agrupamentos de escolas de Albufeira, para efetuar visitas de estudo/deslocações, 

durante o mês de novembro corrente. -------------------------------------------------------  

A proposta continha um mapa das visitas de estudo a realizar durante o mês 

suprarreferido pelas entidades mencionadas, documento que se dá por integralmente 

transcrito, e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------   

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

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------   

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, e por se 

considerar impedido quanto ao Futebol Clube de Ferreiras, suscitou as respetivas 

situações de impedimento, tendo-se ausentado da sala, assumindo a presidência o 

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

= PAVILHÕES DESPORTIVOS – CLUBES E ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO  

- ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e seis de outubro último, foi 

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

“Pelos Clubes e Associações do Concelho (Associação Soul, APEXA - Associação de 
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Apoio a Pessoa Excepcional do Algarve, ADSA – Associação dos Dadores de Sangue e 

Medula Óssea de Albufeira, Associação Portuguesa Kiai Yamabushi Ryu, Associação 

Centro Karaté Shotokan do Algarve, Albufeira Futsal Clube, Bellavista Desportivo 

Clube, Clube de Basquete de Albufeira, Clube de Artes Marciais de Albufeira, Imortal 

Basket Club, Guia Futebol Clube, Atlético Clube de Albufeira, Clube Desportivo Areias 

de S. João, LUEL – Associação Cultural Desportiva e Social de Albufeira, Associação de 

Capoeiragem Malta do Sul, ARPA – Associação Recreativa de Patinagem de Albufeira, 

Lar de S. Vicente da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, Karaté Clube de 

Albufeira, Padernense Clube, Judo Clube de Albufeira, Futebol Clube Ferreiras, 

Academia Desportiva e Cultural Praia da Falésia, Clube Patinagem de Albufeira, 

Juventude Desportiva de Paderne 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 jogos e actividades das diversas modalidades 

praticadas pelos mesmos, através da cedência dos Pavilhões Desportivos do Concelho, 

para a época desportiva 2021/2022. ---------------------------------------------------------  

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. Que a Câmara Municipal apoiará os clubes que mobilizem praticantes residentes no 

concelho de Albufeira, organizem o maior número de actividades e de eventos, 

desenvolvam maior número de modalidades, criem profundas relações com a 

comunidade envolvente e demonstrem uma actividade consistente do ponto de vista 

desportivo e pedagógico; ------------------------------------------------------------------  

5. Que compete à Câmara Municipal colaborar e dar apoio aos Clubes e Associações do 

Concelho; -----------------------------------------------------------------------------------  

6. Que o solicitado se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 

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 as Instalações Desportivas (Pavilhão da EBS 

de Albufeira, Pavilhão Desportivo de Paderne, Pavilhão Desportivo da ESA, Pavilhão 
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Desportivo de Olhos D’Água, Pavilhão Desportivo de Albufeira, Pavilhão Desportivo da 

Guia e Pista de Atletismo), para a realização de jogos e actividades na época desportiva 

2021/2022, sempre que exista disponibilidade de espaço e horário para as solicitações 

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

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se a presente proposta se sobrepõe ao 

documento de distribuição dos clubes pelos vários espaços, ou se se trata antes de 

um complemento a esse documento. --------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que lhe parece que esta proposta é complementar 

a esse outro documento e que iria disponibilizar o mapa da distribuição dos clubes 

pelos vários espaços ao senhor vereador Victor Ferraz. ---------------------------------   

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

= PERMUTA DE PUBLICAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Vem a Câmara Municipal de Tavira solicitar que seja efetuada uma permuta de 

publicações entre aquela Autarquia e a Câmara Municipal de Albufeira, prontificando-

se a enviar algumas das suas publicações. ----------------------------------------------------  

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

a) Que os livros e demais publicações constituem uma forma de reconhecimento do 

trabalho desenvolvido pelo Poder Local, em matéria de atividade editorial; ------------  

b) Que é benéfico para ambas as partes, Câmara Municipal de Albufeira e Câmara 

Municipal de Tavira a troca de publicações, permitindo aumentar e enriquecer o 

espólio das duas Autarquias; --------------------------------------------------------------  

c) Que as publicações poderão ser integradas na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, 

sendo desta forma disponibilizadas ao público do concelho de Albufeira, 

contribuindo para um acesso mais profícuo à cultura; -----------------------------------  

d) Que os livros prestarão um precioso auxílio no fomento ao hábito de leitura, 

assumindo um papel pedagógico; ----------------------------------------------------------   

e) Que, cumulativamente, as obras referidas promovem o concelho de Albufeira e 

alguns autores naturais ou residentes em Albufeira; ------------------------------------  

f) Que existe a possibilidade de ofertar os livros abaixo referidos, nos termos da 

informação da Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural; ------------  
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g) 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; --------------------------------------------------------------------  

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere ofertar, em regime de permuta, um 

exemplar dos livros abaixo referidos, sobre Albufeira à Câmara Municipal de Tavira: ----  

- Albufeira da Idade Média ao Antigo Regime, da autoria de Idalina Nobre; --------------  

- A Carta de Foral da Vila de Albufeira e seu termo, da autoria de Adelaide Amado; -----  

- Paróquia de Nossa Senhora da Esperança, Recolha e pesquisa de Pe. César Chantre e 

Emílio Carvalho.” -------------------------------------------------------------------------------  

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

 

= PROCESSOS EXISTENTES NOS TRIBUNAIS – INFORMAÇÃO = 

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

foram apresentados o Relatório de Processos de Contraordenação e Relatório de 

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

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

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

= PROCESSO 846/09.4 BELLE-A – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 

LOULÉ - SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO – RELATÓRIOS = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos 

Municipais foram apresentados relatórios, documentos que se dão por integralmente 

transcritos e dos quais fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------  

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

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 10/2020  

– REQUERIMENTO = 

Por L4l – Look For Investments, S.A., foi apresentado um requerimento, datado de 

vinte e oito de outubro de dois mil e dezanove, pelo qual solicita indemnização por 

danos sofridos na Loja TalenterTM de Albufeira, sita na Quinta da Bela Vista, Loja 32, 

8200-230 Albufeira, no dia vinte e dois de outubro de dois mil e dezanove, em virtude 

de a loja ter sido alvo de uma inundação de águas sujas na sua cave. -----------------------   

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------   

“Nestes termos, somos de entendimento que não deve a Câmara Municipal de Albufeira 

assumir a responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar a 

Requerente, acompanhando assim a posição assumida pela Seguradora desta Edilidade 

(comunicada a 22/09/2021). ------------------------------------------------------------------  

Sendo, sem mais, o que se submete à consideração superior de V.Exa.. --------------------  

Dessa deliberação de intenção, deve a Requerente ser notificada para se pronunciar, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do disposto pelo artigo 121.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo.” -------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer e nos termos 

do mesmo, manifestar intenção de indeferir o pedido, e, para cumprimento do 

estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo primeiro e seguintes 

do Código do Procedimento Administrativo, conceder à empresa L4l – Look For 

Investments, S.A. o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe 

oferecer sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------  

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 50/2020  

– REQUERIMENTO = 

Por Manuel de Jesus Marques foi apresentado um requerimento pelo qual alerta os 

serviços para uma fuga de água no tubo antes do seu contador de água, que causou 

infiltrações no seu apartamento, na Rua Santa Eulália (antiga Rua Manuel Teixeira 

Gomes, Lote 2, Fração AP, Edifício Telhas Verdes e solicita o reembolso dos estragos. --   

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------   

“Nestes termos, somos de entendimento que não deve a Câmara Municipal de Albufeira 

assumir a responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar a 

Requerente, acompanhando assim a posição assumida pela Seguradora desta Edilidade --  

Sendo, sem mais, o que se submete à consideração superior de V.Exa.. --------------------  

Dessa deliberação de intenção, deve o Requerente ser notificado para se pronunciar, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do disposto pelo artigo 121.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo.” -------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer e nos termos 

do mesmo, manifestar intenção de indeferir o pedido, e, para cumprimento do 

estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo primeiro e seguintes 

do Código do Procedimento Administrativo, conceder ao requerente o prazo de dez 

dias, para, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ----------------  

 

= CONCESSÕES – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A CONCESSÃO 

DA REDE DE TRANSPORTES URBANOS DE ALBUFEIRA (REDE GIRO)  

– MINUTA DO CONTRATO = 

Foi apresentada a minuta do Contrato para a concessão 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 presidente disse que agora só falta o visto do Tribunal de Contas para 

concluir o processo. Explicou depois que o primeiro concurso ficou deserto e no 

segundo só houve dois concorrentes, tendo um deles desistido. ------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes 

também contribuíram para as novas rotas. Perguntou depois se o valor anual de um 

milhão e trinta e seis mil euros será o único a imputar ao município. ------------------   

O senhor presidente disse pensar que não existirá qualquer outro valor a imputar 

ao município. ----------------------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato. -----------------------   

= PARCERIAS – ABAE – ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA  

- PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2021-2022 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e seis de outubro último, foi 

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

“O Programa Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for 

Environmental Education”, com o objetivo de encorajar ações e reconhecer o trabalho 

de qualidade desenvolvido pelas escolas, no âmbito da Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade.------------------------------------------------------------------------------  

Em Portugal é desenvolvido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) desde 

1996 e desde então existe uma parceria de colaboração com Município de Albufeira. ----  

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

 O Município de Albufeira reconhece a importância do desenvolvimento deste 

Programa no seu concelho e procurará colaborar com as escolas inscritas 

contribuindo para a sua implementação dentro das suas possibilidades, recursos 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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disponíveis e necessidades das mesmas; --------------------------------------------------  

 No ano letivo transato as escolas EB2, 3 D. Martim Fernandes, a EB/JI de 

Correeira, a EB1, 2, 3 de Guia, a EB1 de Albufeira N.º 2 – Caliços, a EB1/JI de Vale 

Pedras e a EB/JI N.º 1 de Albufeira viram reconhecido o seu empenho no âmbito da 

Educação Ambiental para a Sustentabilidade com a atribuição da Bandeira Verde 

Eco-Escolas; --------------------------------------------------------------------------------   

 Ter escolas inscritas neste Programa é um requisito imperativo para que o Município 

possa candidatar-se anualmente ao Galardão ECO XXI; ---------------------------------  

 Para renovar a parceria com a Associação Bandeira Azul no âmbito do Programa Eco-

Escolas, torna-se necessário comparticipar o valor da inscrição das escolas 

interessadas em candidata-se a este galardão; ------------------------------------------  

 Tendo como ponto de referência o número de escolas inscritas no ano letivo 

transato, o valor a despender será de 420,00€ (70,00€/escola) correspondente ao 

pagamento da inscrição das escolas no Programa. ----------------------------------------  

 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 interesse 

municipal de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra. ----  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a parceria com a ABAE no 

Programa Eco-Escolas, sendo a despesa prevista de 420,00€, correspondente à 

candidatura e atribuição do galardão no ano letivo 2021/2022.” ---------------------------  

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 

DOS DESCOBRIMENTOS DESDE A ROTUNDA DOS GOLFINHOS ATÉ À 

ROTUNDA DA ORADA – RECEÇÃO PROVISÓRIA = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Cândido José Rodrigues, 

S.A., foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, datado de 

vinte e três de setembro de dois mil e vinte e um, pelo qual se constata que todos os 

trabalhos realizados se encontram em satisfatório estado de execução e conservação, 

não tendo sido detetada a existência de deficiências na obra, razão porque é 

considerada em condições de ser recebida provisoriamente. -------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que esta receção está a ser feita muito 

rapidamente, dado que a obra foi executada há muito pouco tempo. Lembrou 

depois que ainda está pendente a questão da penalização deliberada pela câmara 

municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor presidente disse que a coima é tratada num processo à parte. -------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se não se devia adiar a receção 

provisória até que a questão da coima esteja resolvida. ---------------------------------  

O senhor presidente disse que lhe parece que não, dado que uma coisa não tem a 

ver com outra. Referiu depois que ainda faltam utilizar cento e setenta e quatro 

mil euros do valor inicialmente previsto para a empreitada. -----------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se este valor não tem que ser 

devolvido com a receção provisória. --------------------------------------------------------   

O senhor presidente respondeu negativamente. -------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que apenas quer que fiquem salvaguardados 

os interesses do município nesta questão. -------------------------------------------------  

O senhor presidente reiterou que a coima é um processo distinto e que o caso terá 

que ir para tribunal caso a empresa não pague o valor da mesma. ---------------------   

Foi deliberado, por maioria, homologar o auto de receção provisória. -----------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores 

Ricardo Clemente, Victor Ferraz e António Coelho; absteve-se o senhor vereador 

Desidério Silva. -------------------------------------------------------------------------------   

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

fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e invocando o previsto na 

alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento 

Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentando 

da sala, assumindo a presidência o senhor vice-presidente. ----------------------------   

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DE TROÇO DO 

CAMINHO DAS SESMARIAS INCLUINDO ACESSO AO JI DE VALE RABELHO – 

AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa José de Sousa Barra & 

Filhos, Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de 

caução, datado de vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e um, pelo qual se 

constata que todos os trabalhos se encontram em satisfatório estado de execução e 

conservação, razão porque se considera que se encontram reunidas todas as condições 

para se proceder à liberação de trinta por cento das cauções e quantias retidas para 

garantia da presente empreitada. ------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por maioria dos presentes, homologar o auto de vistoria e mandar 

proceder à liberação de trinta por cento dos valores prestados para garantia da 
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empreitada. -----------------------------------------------------------------------------------    

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor vice-presidente, a senhora 

vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor 

Ferraz e António Coelho; absteve-se o senhor vereador Desidério Silva. -------------  

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

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DE 

ARRUAMENTOS NO CERRO GRANDE – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Algarbetume, Limitada, foi 

apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de caução, datado de 

catorze de setembro de dois mil e vinte e um, pelo qual se constata que todos os 

trabalhos se encontram em satisfatório estado de execução e conservação, razão 

porque se considera que se encontram reunidas todas as condições para se proceder à 

liberação de quinze por cento das cauções e quantias retidas para garantia da presente 

empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por maioria, homologar o auto de vistoria e mandar proceder à 

liberação de quinze por cento dos valores prestados para garantia da empreitada. -  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores 

Ricardo Clemente, Victor Ferraz e António Coelho; absteve-se o senhor vereador 

Desidério Silva. -------------------------------------------------------------------------------   

= NATUREZA DE CAMINHOS – FONTAINHAS, FERREIRAS, FREGUESIA DE 

FERREIRAS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Foi solicitado pelo requerente uma certidão de caminho público, com a finalidade de 

efetuar posteriormente um pedido de iluminação pública, para o caminho por si 

identificado. -----------------------------------------------------------------------------------  

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 natureza do 

caminho. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

1) Constatou-se na visita ao local que cerca de metade da extensão do caminho atual, 

tem um traçado diferente do indicado pelo requerente; --------------------------------  



2 de novembro de 2021  

2) O caminho assinalado pelo requerente não possui topónimo no GeoPortal do Município 

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

3) Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo caminho; -------------------  

4) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza dos caminhos em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa nº 3 

da distribuição em assunto; ---------------------------------------------------------------   

5) Na informação Jurídica consta o seguinte: -----------------------------------------------  

Atenta ao teor da ficha esquemática inserida na etapa 3, bem como após a análise da 

mesma, esclarece-se salvo melhor entendimento, que não podemos classificar o 

presente troço como público, porquanto o mesmo não apresenta características que o 

considerem como tal. Para que um caminho possa ser considerado público o Acórdão do 

Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Fevereiro de 2012 entende que se devem 

verificar dois requisitos para que se possa dar como provada essa dominialidade 

pública: o uso direto e imediato pelo público e a sua antiguidade daquele uso. Mas, além 

disso, o mesmo entende ainda como necessário que se verifique uma afetação do 

caminho à utilidade pública, o que deverá consistir no facto do uso do caminho visar a 

satisfação de interesses coletivos de certo grau ou relevância; ou seja, dito de outro 

modo, agora pela leitura do Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 7 de 

Outubro de 2014; para que um caminho de uso imemorial se possa considerar integrado 

no domínio público, a sua afetação a utilidade pública, ou seja, que a sua utilização 

tenha por objeto a satisfação de interesses coletivos de certo grau e relevância, não 

satisfazendo o assinalado critério a utilização há mais de 30, 40, 50 e mesmo 100 anos, 

de um caminho, parte em alcatrão e parte em terra batida e pedra, que se limita e 

limitou a permitir o acesso a diversos prédios, cujos proprietários para esse efeito o 

utilizavam, assim denunciando um uso circunscrito e subordinado a interesses de 

carácter meramente privatístico. Da análise da presente ficha esquemática não resulta 

nenhuma destas características, pelo que em face do exposto estamos perante um 

troço que serve interesses unicamente privados, e não coletivos. --------------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o Caminho nos termos do parecer jurídico emitido não 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 
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presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  

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

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores 

Ricardo Clemente, Victor Ferraz e Desidério Silva; absteve-se o senhor vereador 

António Coelho. -------------------------------------------------------------------------------  

 

Antes da análise dos processos de obras particulares o senhor vereador António 

Coelho disse que o senhor presidente ainda não tinha respondido à questão das 

taxas de desemprego e das eventuais medidas que o município possa estar a 

considerar para apoio aos desempregados do concelho, até porque muitas IPSS’s e 

outras instituições têm tido muitos pedidos de apoio para satisfazer necessidades 

básicas. Referiu depois que as taxas de desemprego se mantêm muito elevadas e 

que há pessoas a passar dificuldades, pelo que gostava de saber o que a autarquia 

está a fazer nestas matérias. --------------------------------------------------------------    

O senhor presidente disse que muitos dos apoios prestados pelas IPSS’s são pagos 

pelo município, o que vai com certeza continuar a acontecer. Explicou ainda que 

este apoio é muito dirigido à parte da alimentação e também à parte dos 

medicamentos. Referiu seguidamente que o município também irá continuar a 

atribuir o subsídio de arrendamento. Afirmou depois que o município também está 

a preparar a realização de formações, estando inclusivamente a decorrer no 

presente dia uma formação no âmbito da Startup Albufeira, formação essa 

destinada a desempregados. Referiu também que quem deve estar na linha da 

frente deste tipo de apoio é o Instituto Português de Formação Profissional, dado 

ter uma responsabilidade mais forte neste sentido. Disse depois que também a 

Segurança Social tem competências nesta matéria, mas que o município não tem 

deixado de apoiar quem necessita. Garantiu ainda que o município irá estar atento 

a todas estas situações, dado que a situação se mantém muito instável em vários 

países europeus. Terminou dizendo que o município não deixará de tomar as 

medidas necessárias se a situação se deteriorar novamente.  --------------------------  

Nesta altura dos trabalhos ausentaram-se definitivamente da reunião os senhores 

vereadores Victor Ferraz, Desidério Silva e António Coelho. ---------------------------  

= 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 

F – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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Planeamento e Gestão Urbanística, que foram rubricadas pelos Senhores Membros do 

Executivo e se destinam a arquivo na pasta de documentos respeitante à presente 

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

As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, foram 

elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. -------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 43088 de 13-08-2021 ------------------------------------------                            

Processo n.º: 317/2006 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Suzete Fonseca Madeira Jerónimo -------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Lagar Velho, n.º 11, freguesia da Guia -------------------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 30 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de prorrogação de prazo 

por mais trinta dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de dezanove de setembro de 

dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. ---------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 43037 de 13-08-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 498/2004 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Breugma – Sociedade de Gestão, Lda ------------------------------------------  

Local da Obra: Ponta da Baleeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 90 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de prorrogação de prazo 

por mais noventa dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de dezoito de setembro de 

dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. ---------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 43043 de 13-08-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 497/2004 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Breugma – Sociedade de Gestão, Lda ------------------------------------------  

Local da Obra: Ponta da Baleeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 90 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de prorrogação de prazo 

por mais noventa dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte de setembro de dois 

mil e vinte e um. -----------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 4993 de 30-01-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 94/1986 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria da Conceição Martins ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Certidão – Destaque de uma parcela de terreno ----------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, indeferido o pedido, nos termos da 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e 

oito de dezembro de dois mil e vinte e com os fundamentos constantes na 

deliberação de câmara de três de março de dois mil e vinte. --------------------------   

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 3717 de 21-01-2021 --------------------------------------------  

Processo n.º: 253/1982 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Briela Maria dos Santos Coelho ------------------------------------------------  

Local da Obra: Corcovada, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 dias 

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, indeferido o pedido, nos termos da 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de seis de 

agosto de dois mil e vinte e um e com os fundamentos constantes na deliberação 

de câmara de quatro de maio de dois mil e vinte e um. ---------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 30405PI de 15-06-2018; 30405CE de 15-06-2018; 30405 

de 15-06-2018; 2779IT de 15-01-2021; 2779II de 15-01-2021; 2779DFV de 15-01-

2021 e 2779 de 15-01-2021 ------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 51/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Jetset Properties – Mediação Imobiliária, Lda --------------------------------  
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Local da Obra: Roupeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar -------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, 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. ----------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 25570 de 06-06-2019; 54869IT de 12-12-2019; 54869 de 

12-12-2019; 14407 de 18-03-2021, 17264PE de 05-04-2021 e 17264 de 05-04-2021 ----  

Processo n.º: 394/1981 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Hotel Bemvindo – Gestão Hoteleira, Lda ---------------------------------------  

Local da Obra: Santa Eulália, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------------  

Assunto: Licença – Alteração de um estabelecimento hoteleiro – Legalização -------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de três de setembro de dois mil e vinte e um, concedendo o 

prazo de sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47277 de 30-10-2019; 32305 de 03-08-2020; 43897 de 

16-10-2020; 18976 de 12-04-2021; 33136 de 23-06-2021 e 43749 de 17-08-2021 ------  

Processo n.º: 1774/1967 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Miguel Martins Dias -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua do M.F.A, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina – Legalização -------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente o 

parecer técnico de vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e um, concedendo 

o prazo de sessenta dias para resposta. --------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47547 de 28-12-2015; 32762 de 12-08-2016; ECMA29479 

de 22-06-2017; 16964D de 12-04-2018; 16964 de 12-04-2018 e 33295 de 08-08-2020 

Processo n.º: 13OU/2015 ---------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Repsol Portuguesa, S.A. ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada dos Brejos, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------  

Assunto: Licença – Armazenagem de combustíveis – Vistoria Final -------------------------  

Auto de Vistoria n.º 885/2018 ---------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir a informação 

dos serviços da Divisão de Fiscalização e Vistorias datada de um de setembro de 

dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 39325 de 17-09-2020 e 7974 de 10-02-2021 ----------------  

Processo n.º: 22CP/2020 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Stuart William e Tracey Elisabeth Sutherland --------------------------------  

Local da Obra: Patroves, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de piscina e casa de máquinas -----------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado que, nos termos e com os 

fundamentos expressos na informação técnica de seis de setembro de dois mil e 

vinte e um, mandar notificar o requerente da intenção de proceder à inviabilização 

da operação urbanística, em face das desconformidades com as normas legais e 

regulamentares aplicáveis. ------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

Mais delibera esta Câmara dar conhecimento à Divisão de Fiscalização e Vistorias.-  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 45264PE de 17-10-2019; 45264IT de 17-10-2019; 45264 

de 17-10-2019; 3119IT de 18-01-2021; 3119II de 18-01-2021; 3119 de 18-01-2021 e 

38036 de 16-07-2021-------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 81/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sónia Patrícia Coelho Barbosa e Rui Filipe Rocha Môgo -----------------------  
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Local da Obra: Rua do Pontão, Texugueiras, freguesia de Ferreiras -----------------------  

Assunto: Licença – Construção de edifício bifamiliar, piscina e muros de vedação ---------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um, concedendo 

o prazo de sessenta dias para resposta. --------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 17638 de 17-04-2018; 3928 de 28-01-2019; S-

CMA6863IT de 25-05-2020; S-CMA6863 de 25-05-2020; 45302PU de 23-10-2020; 

45302II de 23-10-2020; 45302 de 23-10-2020 e 42472 de 10-08-2021 -----------------  

Processo n.º: 25/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Elzelina Van Den Akker ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Almeijoafras 240 N, freguesia de Paderne-----------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar e muros de vedação – Legalização 

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, 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. ----------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 13541DREOP de 14-03-2021 e 13541 de 14-03-2021 ---------  

Processo n.º: Lot.º 223/1974 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Margarida Coutinho Simões Adão ----------------------------------------------  

Local da Obra: Vale da Pedra, Zona de Brejos, Lote n.º B1, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – alvará n.º 12/1991 --------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar a alteração do loteamento 

nos termos e condições do parecer técnico de vinte e sete de setembro de dois 

mil e vinte e um e em face da informação da Divisão de Receção e Expediente de 

Obras Particulares de sete de setembro de dois mil e vinte e um, que refere não 

terem sido recebidas quaisquer reclamações, observações ou sugestões 

relacionadas com a alteração de loteamento. ---------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento (s) n.º (s): 32364 de 22-07-2019 e 53055 de 04-12-2019 --------------  

Processo n.º: 54/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Aurélio Gonçalves de Sousa e Isabel da Conceição Cabrita Nobre -----------  

Local da Obra: Patã de Baixo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------  

Assunto: Exposição – Alteração e ampliação do edifício existente – Legalização ----------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de sete de outubro de dois mil e vinte e um, concedendo o 

prazo de sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 31989 de 17-09-2014; 3322RC de 19-01-2016; 3322D de 

29-01-2016 e 3322 de 29-01-2016 ----------------------------------------------------------  

Processo n.º: 41/2014 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sesinando Carrusca de Sousa --------------------------------------------------  

Local da Obra: Centeeira, freguesia de Paderne --------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de área de serviço destinada exclusivamente a 

autocaravanas ---------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 

termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de dezanove de 

outubro 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. ---  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 31735IT de 30-07-2020; 31735CE de 30-07-2020 e 

31735 de 30-07-2020 ------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 454/1998 -----------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Miguel Cruz Neto das Dores Mendes ------------------------------------------  

Local da Obra: Ataboeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina – Legalização -------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 

termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e oito 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. ---  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 49401PE de 12-11-2020; 49401IT de 12-11-2020 e 49401 

de 12-11-2020 ---------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 72/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Gilberto Martins Rua e Regina Mariano Carvalho Rua -------------------------  

Local da Obra: Vale Parra, Lote n.º 6, freguesia da Guia ------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação -------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 

termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e oito 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 
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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. ---  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 40673 de 24-09-2020; 40650IT de 25-09-2020; 40650 

de 25-09-2020; 22811IT de 03-05-2021; 22811 de 03-05-2021 e 45560 de 31-08-

2021 -------------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 291/1977 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Elsa Maria Guerreiro Lopo Esteves --------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Carro de Cima, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação existente – Legalização ----------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de treze de setembro de dois mil e vinte e um, concedendo o 

prazo de sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 9512IT de 27-02-2020; 9512 de 27-02-2020; 43974 de 

19-08-2021 e 44884 de 25-08-2021 ---------------------------------------------------------  

Processo n.º: 9/2020 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Herdeiros de Manuel de Jesus Vieira ------------------------------------------  

Local da Obra: Pedra de Escorregar, freguesia da Guia-------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina – Legalização -------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar o projeto de arquitetura 

condicionado nos termos da informação técnica de nove de setembro de dois mil e 

vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 30049 de 08-07-2019; 29482 de 17-07-2020; 43486 de 

14-10-2020; 24582 de 11-05-2021; 37281 de 13-07-2021 e 42424 de 10-08-2021 ------  

Processo n.º: 47/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Catarino Vieira António ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Bairro dos Pescadores, n.º 40, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --  

Assunto: Licença – Alteração do prédio existente e construção de piscina ----------------  
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Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por maioria dos presentes, deliberado aprovar o projeto de arquitetura 

condicionado nos termos da informação técnica de quinze de setembro de dois mil 

e vinte e um. ---------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

Absteve-se o senhor vereador Ricardo Clemente. ----------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 36307 de 08-07-2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: 06/2021/36307 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Lisgarbe – Construção e Urbanizações, Lda ------------------------------------  

Local da Obra: Cortezões, freguesia de Paderne --------------------------------------------  

Assunto: Certidão - Destaque de uma parcela de terreno ----------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 

termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de trinta 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. ---  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 33122 de 07-08-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 440/1987 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: John Walter Bewley ------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta do Jolu, Lote n.º 26, freguesia da Guia -----------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina – legalização --------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 

termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e oito de 

setembro de dois mil e vinte e um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta 
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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. ---  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA24342 de 07-04-2017 -------------------------------  

Processo n.º: 09/2017/662 ------------------------------------------------------------------  

Requerente: Osher Almirur – Urbanizações e Construções, S.A. ---------------------------  

Local da Obra: Lot.º Vilanova, Lotes n.ºs 6, 7 e 21, Travessa de Santa Eulália, Areias S. 

João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------------------------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado homologar o auto de vistoria 

número quarenta e nove, barra, dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme 

sugerido no parecer da Divisão de Fiscalização e Vistorias de vinte e quatro de 

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

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA19385 de 16-03-2018 --------------------------------  

Processo n.º: 176/1977 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: D.G.L. - Investimentos Hoteleiros e Imobiliários, Lda ------------------------  

Local da Obra: Rua Coronel Águas “Castelo di Norcia”, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado homologar o auto de vistoria 

número quarenta e seis, barra, dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme 

sugerido no parecer da Divisão de Fiscalização e Vistorias de vinte e quatro de 

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

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA13217 de 20-02-2020 e SGDCMA25909 de 09-

04-2021  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 26/1984 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Aranzazu Vergara Garcia ------------------------------------------------  

Local da Obra: Barrancos, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado homologar o auto de vistoria 

número quarenta e oito, barra, dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme 

sugerido no parecer da Divisão de Fiscalização e Vistorias de vinte e quatro de 

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

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 25635 de 26-06-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 1028/1989 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: RUS – Propriedades Rústicas e Urbanas, Lda ----------------------------------  

Local da Obra: Barrancos, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação existente -------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, indeferido o pedido, nos termos da 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e 

seis de maio de dois mil e vinte e um e com os fundamentos constantes na 

deliberação de câmara de dois de fevereiro de dois mil e vinte e um. ----------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 46208 de 28-10-2020 e 46229 de 02-09-2021 --------------  

Processo n.º: 71/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Gabriela Correia -----------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Felizalgarve, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------  

Assunto: Licença – Construção de moradia, piscina e muros de vedação --------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de catorze de setembro de dois mil e vinte e um, concedendo o 

prazo de sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 
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Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 27258IT de 18-06-2019; 27258 de 18-06-2019; 34534 de 

17-08-2020; 36200 de 28-08-2020 e 37019 de 13-07-2021-------------------------------  

Processo n.º: 351/1998 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Navemestra – Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda -------------------  

Local da Obra: Urbanização Álamos, Lote n.º 9, Tavagueira, freguesia da Guia -----------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia e construção de piscina ------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta a informação dos serviços do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística datada de treze de outubro de dois mil e vinte 

e um. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 1370 de 11-01-2019; 47751 de 05-11-2019; 49430 de 24-

01-2020 e 38083 de 19-07-2021 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 49/1975 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: José da Silva Campos -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Montechoro, Lote n.º 176-A, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de um estabelecimento hoteleiro – Hotel 

Residencial de 2 estrelas – Legalização ------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta a informação dos serviços do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística datada de oito de outubro de dois mil e vinte e 

um. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 24449 de 17-06-2020; 6264 de 02-02-2021; 8975 de 15-

02-2021 e 33779 de 25-06-2021 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 30/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Tibor Zsolt Pardi ----------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Montechoro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar, piscina e muros de 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta a informação dos serviços do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística datada de oito de outubro de dois mil e vinte e 

um. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 25849II de 27-06-2020 e 25849 de 27-06-2020 -----------  

Processo n.º: 169/1995 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Leonor da Silva do Carmo Raimundo Henriques -------------------------  

Local da Obra: Urbanização Setobra, Lote n.º 109, Vale Rabelho, freguesia da Guia ------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar, piscina e muros de 

vedação – Legalização -------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 

termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de quatro de outubro 

de dois mil e vinte 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. ---  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 27793 de 21-07-2015; 33912 de 23-08-2016; 33920 de 

24-08-2016; 11244 de 10-03-2017 e 47346 de 10-09-2021 --------------------------------  

Processo n.º: 658/1981 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

– Ricardo de Sousa Guerreiro -----------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Alpouvar, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------------  

Assunto: Ofício de Entidade Externa – Legalização e alteração de edifício misto ---------  
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Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. -----------------------------  

Mais delibera esta Câmara dar conhecimento ao requerente do parecer técnico 

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

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 1573 de 10-01-2020; 28272 de 11-07-2020; 1379 de 08-

01-2021; 3137CE de 18-01-2021; 3137 de 18-01-2021; 5729PT de 29-01-2021; 5729IT 

de 29-01-2021; 5729 de 29-01-2021; 5719II de 29-01-2021; 26884 de 21-05-2021 e 

46435 de 03-09-2021 ------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 645/1978 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: PWWTC, Lda --------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Travessa do Malpique, n.ºs 25 a 27, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edifício de habitação coletiva ----------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de trinta de setembro de dois mil e vinte um, concedendo o 

prazo de sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 9989IT de 02-03-2020; 9989 de 02-03-2020 e 25121 de 

13-05-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 669/1985 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carlos Manuel de Almeida Correia de Lacerda e Outros ----------------------  

Local da Obra: Rua Fernão Magalhães, n.º 2B, Lote n.º 14, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração da fração “A” de edificação multifamiliar -------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de trinta de março de dois mil e vinte e um, concedendo o 

prazo de sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 46251IT de 29-10-2020; 46251A de 29-10-2020 e 46251 

de 29-10-2020 --------------------------------------------------------------------------------  
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Processo n.º: 515/1989 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: António Duarte da Silva Gonçalves ---------------------------------------------  

Local da Obra: Mosqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação para instalação de 

apartamentos turísticos – Legalização -------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 

termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de sete de outubro 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. ---  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 4166II de 27-01-2020 e 4166 de 27-01-2020 ---------------  

Processo n.º: 156/1984 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Soimage – Sociedade Imobiliária e Construtora, Lda --------------------------  

Local da Obra: Areias S. João, Lote n.º 10, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----  

Assunto: Licença – Colocação de duas cancelas e um portão --------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado deferir o pedido de licença 

condicionado nos termos do parecer técnico de oito de outubro de dois mil e vinte 

e um. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA34785 de 17-05-2021 e SGDCMA49581 de 16-07-

2021 -------------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 09/2021/25770 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Filomena Correia da Luz -------------------------------------------------  
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Local da Obra: Rua Raul Brandão, n.º 33, 1.º Esqº, Fração “C”, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado homologar o auto de vistoria 

número cinquenta, barra, dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme 

sugerido no parecer da Divisão de Fiscalização e Vistorias de sete de outubro de 

dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA36059 de 28-05-2019; SGDCMA64264 de 24-09-

2021 e SGDCMA58373 de 30-08-2021 ------------------------------------------------------  

Processo n.º: 09/2019/1212 -----------------------------------------------------------------  

Requerente: Elsa de Jesus Valoroso Madeira ------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Alexandre Herculano, n.º 2, Areias S. João, freguesia de Albufeira 

e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado - Extinção do Procedimento --------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado determinar a extinção do 

procedimento com fundamento no artigo número noventa e três do Código de 

Procedimento Administrativo e tendo em conta a informação da Divisão de 

Fiscalização e Vistorias de sete de outubro de dois mil e vinte e um. -----------------  

Mais delibera esta Câmara mandar transmitir ao requerente o teor da presente 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 39451 de 11-09-2019; 12988II de 18-03-2020; 12988 de 

18-03-2020; 26913 de 03-07-2020; 26911 de 03-07-2020; 37455 de 07-09-2020; 

40921 de 25-09-2020; 41849CMDF de 01-10-2020; 41849 de 01-10-2020 e 17197 de 

03-04-2021------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 186/1999 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carlos Manuel dos Santos Rodrigues Lobo -------------------------------------  

Local da Obra: Galvana, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício existente, piscina e muros – 

Legalização ------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de licença, tal como é 
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requerido, tendo em conta a informação dos serviços do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística datada de vinte de outubro de dois mil e vinte e 

um. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 10954 de 24-03-2016; 33076 de 14-07-2017; 10963IT de 

06-03-2020; 10963 de 06-03-2020; 48515CMDF de 09-11-2020; 48515 de 09-11-

2020 e 44361 de 23-08-2021 ----------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 34/2002 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Aquilino Ferreira da Silva e Rute Pereira da Costa ----------------------------  

Local da Obra: Cerro do Pinto, freguesia de Paderne ---------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar – Legalização -----------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta a informação dos serviços do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística datada de treze de outubro de dois mil e vinte 

e um. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 41817 de 06-08-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 06/2021/41817 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Lilli Von Bulow, tendo como representante Dr. Alexander Rathenau ---------  

Local da Obra: Areias S. João, Santa Eulália, freguesia de Paderne -----------------------  

Assunto: Pedido de parecer favorável da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 1 e 2 do 

art.º 54.º da Lei 91/95 de 02 de Setembro, na redação em vigor, para efeitos de 

constituição de compropriedade --------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, 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 treze 

de outubro de dois mil e vinte e um e da Chefe de Divisão de Procedimentos 

Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de catorze de outubro de dois mil e vinte e 

um. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 45680 de 31-08-2021 ------------------------------------------  
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Processo n.º: 119IP/2017 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

- (Exclusive Villas, Lda.) ----------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Herdade dos Salgados, Lote n.º 74, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Ofício de Entidade Externa - Notificação de parecer da CCDRA sobre 

operação urbanística (Pedido de Informação Prévia relativo à construção de moradia, 

piscina e muros) -------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. ----------------------------  

Mais delibera esta câmara mandar proceder conforme sugerido na informação 

técnica de vinte e três de setembro de dois mil e vinte e um. -------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 33698IT de 30-07-2019; 33698 de 30-07-2019, 46412 de 

29-10-2020; 35IT de 30-12-2020; 35 de 30-12-2020; 38216IT de 19-07-2021; 

38216DREOP de 19-07-2021 e 38216 de 19-07-2021 --------------------------------------  

Processo n.º: 58/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rosa Maria Duarte das Neves --------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Alto dos Caliços, Lote G13, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar com piscina e muro de vedação ---  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de vinte e quatro de setembro de dois mil e vinte e um, 

concedendo o prazo de sessenta dias para resposta. ------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47246 de 04-11-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 89IP/2020 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Francisco Lopes Simões e Anabela de Jesus Simões Lopes -------------------  

Local da Obra: Rua Grande, freguesia da Guia -----------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à viabilidade de construção de uma 

edificação unifamiliar -------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 

termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de onze de outubro de 
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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. ---  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 15376 de 08-04-2020; 21621II de 26-04-2021; 21621 de 

26-04-2021; 21618 de 26-04-2021; 33948 de 25-06-2021; 33943IT de 25-06-2021 e 

49247 de 21-09-2021 -------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 282/1983 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Mário João Nobre Gonçalves ---------------------------------------------------  

Local da Obra: Cortezões, Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar para duas moradias 

com muro de vedação – Legalização ----------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta o parecer técnico de treze de outubro de dois mil e 

vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 8765IT de 21-02-2020; 8765 de 21-02-2020 e 17281 de 

05-04-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 411/2002 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Paulo Sérgio Ferraz Coelho -----------------------------------------------------  

Local da Obra: Travessa da Nora, Fração “F”, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --  

Assunto: Licença – Construção de piscina ----------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------   

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de oito de outubro de dois mil e vinte e um, concedendo o 
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prazo de sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 53157 de 04-12-2019; 58292 de 30-12-2020; 31330 de 14-

06-2021 e 48433 de 16-09-2021 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 96/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Emely Beatrice Anet Sligting ---------------------------------------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, 161 Casa Emília, freguesia de Paderne -----------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina ----------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e um, 

concedendo o prazo de sessenta dias para resposta. ------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 37222 de 31-07-2018; 2395PU de 17-01-2019; 2395 de 

17-01-2019 e 37060 de 13-07-2021 ---------------------------------------------------------  

Processo n.º: 66/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lusco Fusco – Exploração Turística, S.A. --------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização São Rafael, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de um conjunto de moradias em banda ---------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de vinte e três de setembro de dois mil e vinte e um, 

concedendo o prazo de sessenta dias para resposta. ------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 18346IT de 05-05-2020; 18346II de 05-05-2020 e 18346 

de 05-05-2020 --------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 19/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Célia Maria da Conceição Vieira ------------------------------------------------  

Local da Obra: Caminho de Alpouvar, Mouraria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água 

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar – Legalização ----------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  
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Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 

termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de dezoito de outubro 

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. ---  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 38317 de 11-09-2020; 42848 de 08-10-2020; 9597 de 18-

02-2021 e 31641 de 16-06-2021 -------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 53/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Aldi Portugal – Supermercados, Lda --------------------------------------------  

Local da Obra: Cortesões, freguesia de Ferreiras ------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de superfície comercial – Supermercado -------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar o projeto de arquitetura 

condicionado nos termos da informação técnica de oito de outubro de dois mil e 

vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 26348 de 01-06-2017; 35678 de 02-08-2017; 27070 de 

19-04-2018; 21327 de 15-05-2019; 34872 de 19-08-2020; 42230 de 10-08-2021 e 

42964 de 12-08-2021 -------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 54/1984 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Santa Casa da Misericórdia -----------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Palmeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Licença – Alteração de Centro Infantil - Creche e Jardim de Infância  ---------  

“Quinta dos Pardais” – Legalização -----------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  
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Este processo não foi apreciado. -----------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 50685 de 20-11-2019; 5071 de 31-01-2020; 8611IT de 12-

02-2021; 8611 de 12-02-2021; 30813 de 11-06-2021 e 47037 de 08-09-2021 ------------  

Processo n.º: 37/2017 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Feliciana Monteiro da Silva ----------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Palmeira, Lote n.º 5, Correeira, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, muro de vedação e piscina --------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e um, 

concedendo o prazo de sessenta dias para resposta. ------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 46608 de 30-10-2020; 43561 de 17-08-2021 e 49154 de 

21-09-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 21/1986 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Luís Filipe Coelho Rodrigues Arvela --------------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Malpique, n.º 17 e 19, Cerro do Malpique, freguesia de Albufeira 

e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação plurifamiliar – Legalização --------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar o projeto de arquitetura 

condicionado nos termos da informação técnica de vinte e cinco de setembro de 

dois mil e vinte e um e parecer técnico de dezoito de outubro de dois mil e vinte 

um. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

Requerimento (s) n.º (s): 41968 de 09-08-2021 ---------------------------------------------  

Processo n.º: 478/1998 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Manuel Joaquim Cabrita das Neves --------------------------------------------  

Local da Obra: Lagoas, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 
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dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de prorrogação de prazo 

por mais sessenta dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte de outubro de dois 

mil e vinte e um. -----------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. ---------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 31788IT de 29-07-2020; 31788 de 29-07-2020; 26769 de 

21-05-2021 e 41102 de 03-08-2021 ---------------------------------------------------------  

Processo n.º: 71/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Louro & Fajardo, S.A. -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação plurifamiliar, piscina e muros de vedação ----  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta a informação dos serviços do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística datada de vinte e um de outubro de dois mil e 

vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 35928II de 26-08-2020; 35928DFV de 26-08-2020 e 

35928 de 26-08-2020 ------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 62IP/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Tetrafil – Engenharia, Urbanismo e Imobiliário, Lda --------------------------  

Local da Obra: Monte Novo, freguesia de Paderne ------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de edificação multifamiliar 

e piscinas e demolição de edificações existentes -------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de seis de outubro de dois mil e vinte e um, concedendo o 

prazo de sessenta dias para resposta------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 53099II de 26-11-2020; 53099DFV de 26-11-2020; 

53099A de 26-11-2020 e 53099 de 26-11-2020 --------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 76/2020 -----------------------------------------------------------------  
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Requerente: Nancy Conceição Ataíde e Stephanie Conceição Ataíde-----------------------  

Local da Obra: Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água-------------------  

Assunto: Licença – Operação de loteamento -------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 

termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de dezanove de 

outubro 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. ---  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 30893 de 30-06-2017 -----------------------------------------  

Processo n.º: 71/1999 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  

Local da Obra: Loja 0.116, Algarve Shopping, Lanka Parque Comercial e Industrial do 

Algarve, Lote R, Fração 3, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação - Medidas de Autoproteção ---------  

Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. ----------------------------  

Mais delibera esta câmara dar conhecimento ao requerente. ---------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 36413 de 24-07-2018 ------------------------------------------  

Processo n.º: 71/1999 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  

Local da Obra: Loja “JD Sports – Algarve Shopping”, Loja 1.127/8, Piso 1, Lanka Parque 

Comercial e Industrial do Algarve, Lote R, Fração 3, Tavagueira, freguesia da Guia ------  

Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação - Medidas de Autoproteção ---------  

Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. ----------------------------  

Mais delibera esta câmara dar conhecimento ao requerente. ---------------------------  
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Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6718 de 14-02-2018 --------------------------------------------  

Processo n.º: 71/1999 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  

Local da Obra: Loja Stradivarius Portugal, Centro Comercial Algarve Shopping, Lote R, 

Fração 3, freguesia da Guia -------------------------------------------------------------------  

Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação - Medidas de Autoproteção ---------   

Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. -----------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6139 de 08-02-2018 -------------------------------------------  

Processo n.º: 71/1999 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  

Local da Obra: Loja Pepe Jeans, Centro Comercial Algarve Shopping, Lote R, Fração 3, 

Freguesia da Guia -----------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação - Medidas de Autoproteção ---------  

Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. -----------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47227 de 17-10-2018 ------------------------------------------  

Processo n.º: 71/1999 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  

Local da Obra: Loja 0.125 MEO, Centro Comercial Algarve Shopping, Lote R, Fração 3, 

freguesia da Guia ------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação - Medidas de Autoproteção ---------  

Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. -----------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 46906 de 09-10-2018 ------------------------------------------  

Processo n.º: 71/1999 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  

Local da Obra: Loja 0.136 - Intimissimi, Centro Comercial Algarve Shopping, Lote R, 

Fração 3, freguesia da Guia -------------------------------------------------------------------  

Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação - Medidas de Autoproteção ---------  
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Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. ----------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 17245 de 13-04-2018 ------------------------------------------  

Processo n.º: 71/1999 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil --------------------------------  

Local da Obra: Loja 139, Centro Comercial Algarve Shopping, freguesia da Guia ----------  

Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação - Medidas de Autoproteção ---------  

Foi, por unanimidade dos presentes, tomado conhecimento. ----------------------------  

Mais delibera esta Câmara solicitar parecer à Autoridade Nacional de Proteção 

Civil nos termos do parecer técnico de onze de outubro de dois mil e vinte e um. ---  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA41079 de 13-06-2019 --------------------------------  

Processo n.º: 09/2019/26533 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Admitel – Administração de Condomínios, Lda ---------------------------------  

Local da Obra: Avenida da Liberdade, n.º 99, Edifício Brisa II, freguesia de Albufeira 

e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado – Extinção do Procedimento --------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado determinar a extinção do 

procedimento com fundamento no artigo número noventa e três do Código do 

Procedimento Administrativo e tendo em conta a informação da Divisão de 

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

Mais delibera esta Câmara mandar transmitir ao requerente o teor da presente 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA37607 de 18-06-2020 -------------------------------  

Processo n.º: 09/2018/76204 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Otília Gonçalves Valente Ataíde-----------------------------------------  

Local da Obra: Rua Latino Coelho, n.º 2 - Cave, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado homologar o auto de vistoria 

número cinquenta e um, barra, dois mil e vinte e um e mandar proceder conforme 

sugerido no parecer da Divisão de Fiscalização e Vistorias de seis de outubro de 
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dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 39806 de 27-07-2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: 33CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Serge René Dessant e Joceline Victorine Rolland -----------------------------  

Local da Obra: Cerro Grande, Lote n.º 5, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 45 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de prorrogação de prazo 

por mais quarenta e cinco dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte e dois de outubro de 

dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 45942 de 01-09-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 710/1978 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Manuel Cerqueira Pereira -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 30 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de prorrogação de prazo 

por mais trinta dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte e dois de outubro de 

dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 5565 de 04-02-2020 e 6531 de 03-02-2021 -----------------  

Processo n.º: 261/2005 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: José da Silva Aires -------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradias existentes e alteração de muro 

de vedação – Legalização ----------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 
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informação técnica de vinte e quatro de setembro vinte e quatro de setembro de 

dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de sessenta dias para resposta -----------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 15572 de 04-04-2018; 54104 de 21-11-2018; 53384II de 

05-12-2019; 53384 de 05-12-2019 e 27502 de 07-07-2020-------------------------------  

Processo n.º: 39/1975 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Salomé Gonçalves Rodrigues Vicente -----------------------------------  

Local da Obra: Rua Almeida Garrett, n.º 31, R/C, Fração “A”, Areias S. João, freguesia 

de Albufeira e Olhos de Água ----------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edifício de apoio, arrecadação, piscina e casa de 

máquinas – Legalização ------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta a informação dos serviços do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística datada de vinte e seis de outubro de dois mil e 

vinte e um -------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 33275 de 10-08-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 630/1981 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ---------------  

Local da Obra: Avenida Sá Carneiro, Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Ofício de Entidade Externa – Confirmação – Medidas de autoproteção (Hotel 

da Aldeia) --------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar remeter ofício à 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil nos termos do parecer técnico 

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

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6338PE de 07-02-2020; 6338IT de 07-02-2020; 6338II 

de 07-02-2020; 6338DFV de 07-02-2020; 6338 de 07-02-2020; 15166 de 23-03-

2021; 32543IT de 21-06-2021; 32543 de 21-06-2021 e 49841 de 24-09-2021 ----------  

Processo n.º: 246/2005 -----------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Cruz dos Caliços Imobiliária – Gestão e Investimentos, Lda ------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, Casas do Poço, freguesia de Paderne ------------------------  

Assunto: Licença – Construção de conjunto de edifícios habitacionais e equipamentos 

comuns -----------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de trinta de setembro de dois mil e vinte e um, concedendo o 

prazo de sessenta dias para resposta------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. ---------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 16279 de 29-03-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 468/2006 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Marta de Assis Giesteira Esteves Rodrigues Carapinha ----------------------  

Local da Obra: Cerro D’Águia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar e muros de vedação ----  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado aprovar o projeto de arquitetura 

condicionado nos termos da informação técnica de sete de outubro de dois mil e 

vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. ---------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 23566 de 09-06-2020; 32078 de 01-08-2020; 25264 de 

14-05-2021 e 25264II de 14-05-2021 ------------------------------------------------------  

Processo n.º: 32/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Aquilino Carreira – Imobiliários, S.A. ------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Paraíso, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de edifício para comércio e serviços -----------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura  -------------------------------------------------------  

Este processo não foi apreciado. -----------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. ---------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 48900 de 20-09-2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: 1EA/2021 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Algarve Shopping – Centro Comercial, S.A. ------------------------------------  

Local da Obra: Algarve Shopping, Tavagueira, freguesia da Guia ---------------------------  
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Assunto: Licença – Recinto itinerante – Cinema Drive – In ----------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deferido o solicitado, tendo em conta e nos 

termos do parecer técnico de vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e um. ----  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 45712 de 31-08-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 18CP/2020 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Pedro Martins Braz -------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Corcovada, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Exposição – sobre construção de estacionamento em cave, Lote 47, 

loteamento n.º 457, Alvará de Loteamento n.º 1/02 -----------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado que, nos termos e com os 

fundamentos expressos na informação técnica de vinte e cinco de outubro de dois 

mil e vinte e um e pareceres técnicos de vinte e seis de outubro de dois mil e 

vinte e um e vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um, mandar notificar o 

requerente da intenção de proceder à inviabilização da operação urbanística, em 

face das desconformidades com as normas legais e regulamentares aplicáveis. ------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de 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. ---   

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 

Victor Ferraz. --------------------------------------------------------------------------------  

= 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 dos presentes, viabilizar tal possibilidade, 

foi aprovada a minuta, também por unanimidade dos presentes. -----------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho, Desidério Silva e 
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Victor Ferraz. ---------------------------------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 

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

= ENCERRAMENTO = 

E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas doze horas e vinte minutos, foi a 

reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser assinada pelo 

senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, diretora de 

Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que secretariei. --------  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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