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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2021 

Ao sexto dia do mês de dezembro do ano de 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 e dois 

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

= AUDIÇÃO DO PÚBLICO = 

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

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador António Coelho disse que na reunião da câmara do dia quinze de 

novembro último solicitou que lhe fossem disponibilizados alguns regulamentos e 

especificamente o que se relaciona com os apoios às coletividades, sendo que após essa 

reunião o senhor vereador Victor Ferraz levantou a pertinente questão que punha em 

causa que o regulamento em apreço não estaria em vigor porque nunca chegou a ser 

devidamente aprovado. Lembrou depois que o senhor presidente afirmou que os 

regulamentos são cumpridos e que os critérios de base para atribuição de apoios e 

subsídios respeitados. Referiu ainda que não põe nada disso em causa, contudo depois 

de estar a analisar os relatórios de prestação de contas dos últimos três anos, ao ver 

com algum detalhe alguns apoios que foram atribuídos, gostaria de consultar alguns 

processos para tentar perceber alguns dos critérios e como foram construídos os 

processos, até para poder aprender, sabendo de antemão que o senhor presidente tem 

a legitimidade e pode decidir a atribuição direta de alguns apoios, é só por forma a 

ficar mais esclarecido, pelo que perguntou a quem se pode dirigir para solicitar a 

consulta destes processos. Afirmou seguidamente que queria solicitar urgência na 

revisão do regulamento que nunca chegou a ser devidamente aprovado e não sabendo se 

foi dado conhecimento do presente do assunto à assembleia municipal, uma vez que 

tinha ficado do lado desta a constituição de um grupo de trabalho para tratar, embora 

não saiba se com os novos eleitos este tipo de iniciativa ou atos, caem por terra, pelo 
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que solicitava que fosse a mesma informada deste assunto e que aqui fosse trazido 

feedback. Lembrou depois que a Refood está neste momento a dar comida a mais de 

200 famílias que passam dificuldades no concelho, pelo que perguntou o que o senhor 

presidente vai fazer concretamente para ajudar esta associação. Referiu ainda que é 

do conhecimento geral que decorrem uma série de processos em tribunal e que alguns 

estão relacionados com processos de obras que estão em investigação. Lembrou 

também que o senhor vereador Desidério Silva, depois de na primeira reunião da 

câmara municipal ter sido apresentada uma relação de processos que estão em tribunal, 

perguntou se algum desses processos se encontravam em circulação, ou se estão todos 

suspensos à espera de uma decisão judicial. Considerou seguidamente que todos os 

membros da câmara municipal têm responsabilidades em todas as matérias, 

independentemente da sua intenção de voto nas matérias em que são chamados a se 

pronunciar, dado que ficam fidelizados às deliberações tomadas. Explicou depois que 

não percebeu qual foi a resposta dada ao senhor vereador Desidério Silva, 

principalmente no que diz respeito aos processos de obras que estão a ser investigados, 

pelo que perguntou se existe alguma possibilidade de eles virem às presentes reuniões 

da câmara municipal para novamente serem apreciados e haver lugar a novas 

deliberações sobre os mesmos. Questionou ainda se é possível que lhe seja enviada uma 

relação dos ditos processos que estão a ser investigados. Referiu depois que a Divisão 

Jurídica e de Contencioso apresentou na reunião da câmara municipal de vinte e seis de 

outubro último um determinado modelo no relatório de processos de contraordenação, 

modelo esse que, entretanto, foi alterado, pelo que solicitou que lhe fosse também 

enviado o relatório no modelo da reunião de outubro, dado que é de mais fácil 

interpretação. Considerou também que através da análise destes processos foi possível 

apurar que se a autarquia tivesse a celeridade desejada e víssemos ser feita a 

execução como deveria ser feita, o município poderia ir buscar receitas de 

aproximadamente um milhão de euros com estas execuções. Referiu ainda que gostaria 

de perceber como alguns casos são tratados e a forma como os mesmos prescrevem. 

Questionou depois a senhora Vereadora Cláudia sobre o ponto de situação do pedido de 

apoio referente ao transporte dos jovens com necessidades de ensino especial para 

Faro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

um email sobre o corte de árvores junto ao Hotel Vila Petra, dando conta que há 

árvores e arbustos que não deixam passar os peões naquela zona. Explicou ainda que no 

email é referido que a segurança dos transeuntes é posta em causa quando passam 
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autocarros, situação que já ocorre desde abril último. Considerou depois que esta é uma 

situação fácil de resolver, pelo que perguntou o que está a ser feito para resolver a 

questão. Afirmou seguidamente que já deu para perceber que existem problemas do 

despacho da contratação, situação que não é nova e que provoca um desnecessário 

arrastamento dos processos, às vezes por questões tão simples como a assinatura de 

um determinado documento, o que aliás aconteceu muito recentemente com o contrato 

de limpeza das escolas, o que causou sérios constrangimentos no funcionamento do 

Agrupamento de Escolas de Ferreiras. Deu ainda o exemplo do problema detetado na 

caldeira deste agrupamento há cerca de um ano e cujo processo ainda se encontra 

pendente nos serviços da contratação. Considerou ainda que os serviços de contratação 

têm que agilizar os procedimentos, porque de outra forma bloqueiam a própria ação da 

câmara municipal. ------------------------------------------------------------------------------    

O senhor vereador Desidério Silva disse que na presente reunião vão ser abordados 

temas muitos sensíveis, como é o caso do IMI, da derrama, do PDM, o orçamento, uma 

possível taxa turística, etc. Sugeriu depois que estes temas fossem discutidos com os 

vereadores não permanentes antes de serem abordados pela câmara municipal, dado 

que os contributos destes edis podem e devem ser dados antes da proposta de 

deliberação ser apresentada. Acrescentou também que gostaria de ter dado o seu 

contributo para a realização do Plano Estratégicos, bem como para a realização do 

PDM, mas assim não faz ideia do que é proposto. Sugeriu seguidamente que de futuro 

os vereadores não permanentes fossem mais envolvidos na formação e realização deste 

tipo de propostas, até porque possuem propostas bastante válidas em várias áreas que 

deviam ser consideradas. ---------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que já pediu ao senhor vice-presidente que fosse revisto o 

regulamento de apoio às coletividades, processo que deverá contar com o contributo de 

todos, inclusivamente dos senhores vereadores não permanentes. -------------------------   

O senhor vice-presidente disse que está em curso uma análise de todos os processos 

relativos ao regulamento do associativismo e desporto, devendo a Divisão Jurídica 

elaborar um documento claro que defenda todos os clubes e associações do concelho, 

agilizando também todos os processos inerentes a este apoio. -----------------------------    

O senhor presidente disse que é importante que todas as regras fiquem bem claras 

para que uma determinada associação não pense que outra associação está a ser 

indevidamente apoiada. -----------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho disse que é precisamente pela lógica da 

transparência que estes documentos devem existir e devem estar disponíveis. Referiu 
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depois que todos os dias ouve histórias sobre apoios dados pela câmara municipal, pelo 

que deseja perceber de uma vez por todas em que se baseiam esses apoios. --------------   

O senhor presidente disse que também não se pode entender que existem muitos 

apoios que não deviam ser dados, só porque alguém o diz na rua, a maior parte das 

vezes sem qualquer fundamento. Lembrou depois que Albufeira é um concelho 

relativamente pequeno, mas tem mais de cem associações, pelo que também é 

importante perceber o número de associados que cada uma delas tem. --------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que já fez essa análise e detetou casos de 

associações que não sabe se deviam ou não existir. Referiu ainda que existem 

associações em que o âmbito da sua atividade é um pouco confuso, razão pela qual tem 

insistido na questão dos planos de atividades, dos orçamentos e das prestações de 

contas. -----------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vice-presidente disse que também existem associações não desportivas que 

usufruem semanalmente de instalações desportivas, sendo esta abertura importante 

para a sociedade civil. -------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o regulamento deve defender as 

associações, mas também o erário público, devendo haver uma fiscalização eficaz do 

cumprimento do regulamento, o que também terá o efeito de dissipar quaisquer dúvidas 

sobre os apoios concedidos pela autarquia. --------------------------------------------------     

O senhor presidente disse que irá tentar encontrar um espaço adequado para a Refood, 

tal como já tentou anteriormente. Lembrou depois que o município apoia todas as 

IPSS’s na distribuição de alimentação, pelo que a Refood também poderá contar com 

todo o apoio que se conseguir disponibilizar. -------------------------------------------------    

O senhor vereador António Coelho disse que a Refood conseguiu arranjar um espaço, 

mas a renda está a ser paga com a ajuda de mecenas e alguns apoios, pelo que a sua 

maior dificuldade é mesmo o pagamento da renda. Considerou depois que esta 

associação está a fazer um trabalho meritório e de grande impacto no concelho. ---------   

O senhor presidente disse que iria tentar resolver esta questão. Afirmou seguidamente 

que não sabe que processos da listagem apresentada pela Divisão Jurídica estão a ser 

investigados, apenas se sabendo que estão a ser investigados aqueles processos que as 

entidades responsáveis pela investigação vão dando conta. ---------------------------------   

O senhor vereador António Coelho perguntou se o senhor presidente sabe que 

processos estão em investigação.-------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse conhecer alguns. -------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou se seria possível esta informação ser 
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partilhada com os vereadores não permanentes. --------------------------------------------   

O senhor presidente disse que iria averiguar esta situação junto da Divisão Jurídica e 

de Contencioso. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou se poderia acontecer que algum desses 

processos viesse a ser discutido pela câmara municipal. ------------------------------------   

O senhor presidente disse que a investigação não pode parar as deliberações que estes 

processos necessitem de ver tomadas.-------------------------------------------------------   

O senhor vereador Desidério Silva considerou que estes processos devem ter um 

registo diferente, podendo o senhor presidente alertar a câmara municipal para os 

mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------    

O senhor presidente disse que apenas se tem conhecimento que um processo está em 

investigação quando um técnico do município é chamado a prestar declarações junto da 

Polícia Judiciária, por exemplo. Referiu depois que a autarquia não dispõe de uma 

relação deste tipo de processos. -------------------------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho perguntou se o senhor presidente consegue dizer se 

um processo está a ser investigado quando vem à câmara municipal. -----------------------   

O senhor presidente respondeu que consegue dar esse tipo de informação nalguns 

processos. -------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho disse que faz questão de saber quais os processos 

em investigação quando são apresentados na câmara municipal.  ---------------------------  

O senhor presidente reiterou que a investigação não suspende a normal tramitação dos 

processos, a não ser que já haja uma decisão judicial nesse sentido. -----------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se não devia haver alguma cautela 

relativamente a estes processos. Considerou depois que a Divisão de Obras deveria 

fazer uma triagem para que esses processos não fossem remetidos à câmara municipal, 

ou pelo menos que esta unidade orgânica informasse o que está em causa em cada um 

deles. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que os técnicos sabem disso. -----------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que era importante os vereadores não 

permanentes saberem também. --------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que iria pedir uma relação para depois apresentar à câmara 

municipal. Afirmou seguidamente que iria tratar da questão do corte da estrada junto 

ao Vila Petra. Considerou depois que a questão da caldeira da escola deve estar 

pendente da apresentação de algum documento por parte do prestador deste serviço. --   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se trata de um mera questão processual. ----   
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O senhor presidente disse que a participação dos vereadores não permanentes nas 

decisões é importante e isto será tido em conta no futuro dentro do possível. ------------   

O senhor vereador António Coelho perguntou se pode ter acesso aos relatórios dos 

processos de contraordenação da Divisão Jurídica e de Contencioso no formato que 

referiu anteriormente. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que iria ver esta questão junto da referida unidade 

orgânica. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que está a ser feito um procedimento para 

aquisição externa do serviço de transporte dos três adolescentes referidos pelo 

senhor vereador António Coelho, tendo em conta que se trata de um tipo de transporte 

muito específico. Concluiu dizendo que foram pedidos orçamentos a várias entidades. ---  

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

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

 

= ATA DA REUNIÃO DE 15 DE NOVEMBRO DE 2021 = 

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

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

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

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

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

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

Operações Orçamentais – trinta e oito milhões, quinhentos e oitenta e um mil, sessenta 

e três euros e quarenta e um cêntimos. ------------------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – dois milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, treze 

euros e quarenta e quatro cêntimos. ---------------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Do Decreto-Lei n.º 104/2021, de vinte e sete de novembro, que altera as 

medidas no âmbito da pandemia da doença COVID-19;  -------------------------------------  

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de vinte e sete de 

novembro, que declara a situação de calamidade no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19.  ------------------------------------------------------------------------------------  

= TOMADA DE CONHECIMENTO - DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE 

A – GENERALIDADES  
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COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, DELEGADAS OU SUBDELEGADAS = 

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

= TOMADA DE CONHECIMENTO – PAGAMENTOS AUTORIZADOS E 

EFETUADOS E OUTROS ASSUNTOS = 

A câmara tomou conhecimento de 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. -   

A câmara tomou também conhecimento de um conjunto de documentos, que se dão por 

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

respeitantes à presente reunião, referentes aos seguintes assuntos: ---------------------  

a) Processo 846/09.4 BELLE-A – Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé - Supremo 

Tribunal Administrativo – relatório quinzenal;  ----------------------------------------------  

b) Relatório de Processos de Contraordenação e Relatório de Processos Judiciais.  ------  

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

= INFORMAÇÕES = 

O senhor vereador Desidério Silva perguntou quando seria ligada a iluminação de Natal.  

O senhor presidente disse que se está a verificar um problema na instalação elétrica, 

mas que tudo deverá ficar resolvido na próxima quarta-feira. Informou depois que o 

espetáculo e o fogo-de-artifício do final do ano foram cancelados, mantendo-se apenas 

o fogo-de-artifício nos mesmos moldes usados no dia da cidade. Referiu ainda que se 

tratará de um fogo-de-artifício desconcentrado por todas as freguesias do concelho, 

para que todos os habitantes do município o possam ver a partir de suas casas. Explicou 

seguidamente que o objetivo é não criar aglomerações de pessoas. Considerou ainda que 

será melhor suspender o evento Paderne Medieval, dado que se trata de um espaço 

relativamente pequeno e a pandemia parece estar novamente a evoluir 

desfavoravelmente, como aliás acontece em todo o país e também no estrangeiro. -------  

= TRANSPORTES – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DAMAS – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e quatro de novembro 
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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 pela Federação 

Portuguesa de Damas, para deslocação à Marina de Albufeira, no dia vinte e quatro de 

novembro também último, para participação em atividades recreativas, 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 presidente. --------  

= TRANSPORTES – ATLÉTICO CLUBE DE ALBUFEIRA E GUIA FUTEBOL CLUBE  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e seis de novembro 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 Atlético Clube de 

Albufeira, para deslocação a Faro, e pelo Guia Futebol Clube, para deslocações a 

Almancil e ao Parchal, todas no dia vinte e sete de novembro 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 despacho para ratificação pela 

câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

= TRANSPORTES – JUNTA DE FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA 

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e nove de novembro 

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 pela Junta de 

Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, para deslocação a Alcochete, no dia trinta de 

novembro também último, para participação em atividades recreativas, 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.  -----------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor vereador Victor Ferraz disse que este apoio é da competência da 

assembleia municipal, conforme previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Sugeriu depois que esta competência fosse delegada na câmara municipal. Explicou 

depois que os vereadores não permanentes ficaram a saber esta informação na 

formação que frequentaram recentemente. -----------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que esta informação foi veiculada na 

formação ministrada pelo senhor doutor Pedro Mota e Costa e sugeriu que os 

competentes serviços do município analisassem este entendimento. --------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor 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 

nove de novembro 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 deslocação ao Barreiro, no 

dia doze de dezembro, 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 

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 
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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 nove de novembro 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 dezembro corrente:  ----------------------------------------------  

 Albufeira Futsal Clube, para deslocação a Martimlongo, no dia onze; -------------------  

 Atlético Clube de Albufeira, para deslocação a Loulé, no dia onze;  --------------------  

 CBA – Clube de Basquete de Albufeira, para deslocações a Quarteira, Grândola e 

Faro, todas no dia onze, e a Portimão, no dia treze;  ----------------------------------------  

 Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Quarteira, a Odiáxere, a Faro e a 

Palmela, todas no dia oito, a Beja, a Lisboa, e a Olhão, no dia onze;  ------------------------  

 Guia Futebol Clube, para deslocações a Damaia, no dia oito;  ----------------------------  

 Imortal Basket Clube, para deslocações a Portimão, no dia oito, ao Montijo, com 

saída no dia onze e regresso no dia doze, ao Aeroporto de Lisboa, a Quarteira e a 

Tavira, no dia onze, a Quarteira, no dia doze, e do Aeroporto de Lisboa para Albufeira, 

com saída no dia doze e regresso no dia treze;  ---------------------------------------------  

 Padernense Clube, para deslocação a Quarteira, no dia onze.  --------------------------  

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador António 

Coelho, com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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.----------------------------------------------------------------------------------------   

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA - EXTENSÃO DO PRAZO PARA A REALIZAÇÃO  

DE TESTES RÁPIDOS DE ANTIGÉNIO (TRAG)  

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e quatro de novembro 

último, do seguinte teor:  ---------------------------------------------------------------------  

“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira (AHBVA), através 

da mensagem eletrónica, registo E-CMA/2021/59753, documento anexo ao presente, 

solicita a extensão do prazo de realização de testagem - Testes Rápidos de Antigénio 

(TRAg), cedida pela Câmara Municipal àquela instituição, no âmbito da prevenção do 

contágio pelo COVID-19. ----------------------------------------------------------------------  

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

 A deliberação da Digníssima Reunião de Câmara, de 15/06/2021 (documentos 

anexos), quanto à cedência à AHBVA, para a realização de testes rápidos TRAg, 

durante 3 meses, com início em julho, referente a uma quantidade máxima mensal de 

75 testes/mês; ----------------------------------------------------------------------------  

 O fundamento desta cedência estabelece-se ao abrigo da alínea u), artigo 33.º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12/09, e suas alterações, tem como objetivo de monitorizar e 

despistar eventuais casos positivos, com vista a rastrear os operacionais Bombeiros 
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e serviços suporte daquela instituição, garantindo a manutenção da operacionalidade 

da principal força de proteção e socorro do concelho, em contexto de pandemia 

COVID-19; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Os quantitativos cedidos não foram totalmente utilizados, tendo sido apenas 

realizado um momento de testagem mensal dirigido à AHBVA, designadamente, em 

setembro passado; -------------------------------------------------------------------------  

 O imperioso argumento e a justificação urgente de dar continuidade ao esforço de 

controlo, monitorização e prevenção da transmissão da doença COVID-19, existe 

presentemente a necessidade de efetivar a testagem TRAg, ainda, no mês de 

novembro do presente ano; ----------------------------------------------------------------  

 Que existe a possibilidade de se efetuar a testagem solicitada, no próximo dia 26 

de novembro do corrente ano, aquando da realização da testagem aos funcionários 

desta Edilidade; ----------------------------------------------------------------------------  

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

 Que, uma vez que a realização da testagem é já para sexta-feira, e não é possível 

reunir extraordinariamente a Câmara Municipal em tempo útil para decidir sobre o 

assunto; ------------------------------------------------------------------------------------  

 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 cedência da oportunidade de testagem à AHBVA, através da extensão do prazo 

previsto, durante o mês de novembro do corrente ano, tendo em conta a 

existência/disponibilidade testes TRAg para esta iniciativa, e sem aumentar os 

quantitativos anteriormente autorizados por deliberação de Reunião de Câmara, a 

qual se pode concretizar no dia 26 de novembro do presente ano; ----------------------  

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor 

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

Não estava presente o senhor vereador António Coelho, que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vereadora Cláudia 
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Guedelha, por se considerar impedida, ausentou-se da sala. ---------------------------  

= APOIOS – CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 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 vinte e quatro de novembro 

último, do seguinte teor:  ---------------------------------------------------------------------  

“Pela CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Albufeira, através do e-mail 

anexo ao presente, remetido a esta Câmara Municipal, foi solicitado a cedência de 5 

lembranças a oferecer aos palestrantes do Seminário "Caminhar pelos direitos das 

Crianças". --------------------------------------------------------------------------------------  

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 e recreativa; -------------  

2) Que estão ao nosso dispor, os materiais necessários para a elaboração das 

lembranças a entregar aos Palestrantes; -------------------------------------------------  

3) Que, uma vez que esta cedência é já para quinta-feira dia 25 de Novembro, e não é 

possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal em tempo útil para decidir 

sobre o assunto; ---------------------------------------------------------------------------  

4) 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 apoiar a CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Albufeira, 

através da cedência de 5 lembranças a entregar aos palestrantes do Seminário 

"Caminhar pelos direitos das Crianças; ---------------------------------------------------  

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 dos presentes, ratificar o despacho do senhor 

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

Não estava presente a senhora vereadora Cláudia Guedelha que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------   

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador António 

Coelho, com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, e invocando o previsto na 
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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. ----------------------------------------------------------------------------------------   

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA – MÊS DE DEZEMBRO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e quatro de novembro último, foi 

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

“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira (AHBVA), através 

da mensagem eletrónica, registo E-CMA/2021/59753, documento anexo ao presente, 

solicita a extensão do prazo de realização de testagem - Testes Rápidos de Antigénio 

(TRAg), cedida pela Câmara Municipal àquela instituição, no âmbito da prevenção do 

contágio pelo COVID-19. ----------------------------------------------------------------------  

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

 A deliberação da Digníssima Reunião de Câmara, de passado dia 15/06/2021 

(documentos anexos), quanto à cedência à AHBVA, para a realização de testes 

rápidos TRAg, durante 3 meses, com início em julho, referente a uma quantidade 

máxima mensal de 75 testes/mês; --------------------------------------------------------  

 O fundamento desta cedência enquadrou-se ao abrigo da alínea u), artigo 33.º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12/09, e suas alterações, e tem como objetivo de monitorizar e 

despistar eventuais casos positivos, com vista a rastrear os operacionais Bombeiros 

e serviços suporte daquela instituição, garantindo a manutenção da operacionalidade 

da principal força de proteção e socorro do concelho, em contexto de pandemia 

COVID-19; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Os quantitativos cedidos não foram totalmente utilizados, tendo sido apenas 

realizado um momento de testagem mensal dirigido à AHBVA, designadamente, em 

setembro passado; -------------------------------------------------------------------------  

 O imperioso argumento e a justificação de dar continuidade ao esforço de controlo, 

monitorização e prevenção da transmissão da doença COVID-19, determina a 

necessidade de efetivar a testagem TRAg, no próximo mês de dezembro, do 

presente ano;-------------------------------------------------------------------------------  

 A concretização da testagem no referido mês de dezembro não vem aumentar os 

quantitativos anteriormente autorizados por deliberação de Reunião de Câmara.  -----  

Atendendo ao exposto, proponho à Digníssima Câmara Municipal: --------------------------   

 A cedência da execução mensal de testes TRAg, identificada em anterior 

oportunidade de testagem à AHBVA, a concretizar-se no mês de Dezembro, até uma 
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quantidade máxima mensal de 75 testes/mês, ao abrigo da alínea u), artigo 33.º, da 

Lei 75/2013, de 12/09, e suas alterações, e com vista à monitorização e prevenção 

da transmissão da doença COVID-19.”----------------------------------------------------  

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

Não estava presente o senhor vereador António Coelho, que a seguir à votação 

regressou à sala.  ----------------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO ALGARVE - ANALGARVE OPEN 

MASTERS PC – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em trinta de novembro último, foi 

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

“A Associação de Natação do Algarve propõe organizar nas Piscinas Municipais de 

Albufeira, o ANALGARVE OPEN MASTERS PC, a realizar nos dias 11 e 12 de Dezembro 

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

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

1. Que se trata de uma forma de promovermos e motivarmos a utilização dos 

equipamentos desportivos municipais, nomeadamente o Complexo das 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 200 participantes. ------------  

3. Situa Albufeira num patamar de grande notoriedade ao nível de eventos 

desportivos, contribuindo também para promover a nossa cidade 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 

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, recreativo ou outra de interesse 

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

prevenção dos doenças;" ------------------------------------------------------------------  
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Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Associação de Natação do Algarve, 

organização do ANALGARVE OPEN MASTERS PC, nos seguintes termos: -----------------  

o Cedência: -----------------------------------------------------------------------------------  

o Do complexo da Piscina Municipal nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2021 para 

acolher o referido evento; SGDCMA/2021/73822 --------------------------------------  

o Do tanque de recreação e do tanque de competição nos dias 11 de Dezembro de 

2021, entre as 13:30 - 19:30 e dia 12 Dezembro das 7:30 às 13:30 de Dezembro de 

2021, para o evento e montagem do equipamento eletrónico. SGDCMA/2021/73822 --  

o De 200 cadeiras, 15 mesas, rolos de linóleo. Serviço DDESC-DTDEC - 

SGDCMA/2021/77775 --------------------------------------------------------------------  

o De 400 águas, SGDCMA/2021/73822 ----------------------------------------------------  

o De baias de proteção em inox - 43 baias que contêm placas em PVC com imagem 

Município de Albufeira. Serviço DDESC-DTDEC - SGDCMA/2021/77775 -------------  

o De Wifi e Fibra no plano de água e régie (sala multiusos no primeiro piso das PMA). 

Serviço DGF - DAIMA - Distribuição SGDCMA/2021/77772 ---------------------------  

o De brindes para as delegações, suporte de bandeiras, bandeiras do município e 

portuguesa. SGDCMA/2021/77775 -------------------------------------------------------  

o De apoio logístico e humano para as diversas tarefas de montagens e organização 

não desportiva do evento. Serviço da DDJ -----------------------------------------------  

o De Banners Triangulares. Serviço da DDJ ------------------------------------------------  

o De Equipa de Nadadores Salvadores - Piscinas Municipais sábado dia 11 de 

Dezembro, Serviço da DDJ ---------------------------------------------------------------  

o De Assegurar a higienização ao fim de cada sessão e limpeza ao fim de cada dia de 

prova. SMLimpesa – email -----------------------------------------------------------------  

o De Vigilantes para acompanhamento da limpeza. Serviço da DDJ -----------------------  

o De 1 Técnico da CISEC durante todo o evento. CISEC – email --------------------------  

o De serviço SST mala de Primeiros socorros/descartáveis para calçado/máscaras 

cirúrgicas - Serviço SST - SGDCMA/2021/77778 --------------------------------------  

o De serviço eletricidade DEEM - um técnico de eletricidade presente no decorrer de 

todo o evento (sábado dia 11 das 13:30 às 19:30 e Domingo dia 12 das 7:30 às 

13:30); - 4 extensões elétricas de 25m a 50 metros de comprimento com 4 tomadas; 

- Equipamento de som, mesa de som, colunas microfones; serviço DPEM-DE EM - 

Distribuição SGDCMA/2021/77771 ------------------------------------------------------  

o De 10 contentores do lixo, SGDCMA/2021/77786 --------------------------------------  
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o Autorização para encerramento das atividades da Escola EAA - Escola de Atividade 

Aquáticas no dia 10 de Dezembro 2021. --------------------------------------------------  

o Atribuição de um apoio financeiro à Associação de Natação do Algarve até um valor 

máximo de € 750 (setecentos 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 à mesmo. ----------------  

o 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 – COMUNIDADE TERAPÊUTICA “HORTA NOVA” – CARITAS 

DIOCESANA DE BEJA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em trinta de novembro último, foi 

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

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

1) Que o José Maria Barbosa Pereira, se encontra em acompanhamento nos serviços, 

da Administração Regional de Saúde do Algarve, na Equipa de Tratamento 

Especializada do Sotavento/Olhão; -------------------------------------------------------  

2) Que a sua recuperação exige a sua integração na Unidade de Desabituação da 

Comunidade Terapêutica “Horta Nova” – Caritas Diocesana de Beja - Rua Afonso 

Lopes Vieira n.º 18 7800-237 Beja, para custear o internamento; ----------------------  

3) Que é bastante importante proceder ao apoio do Munícipe, atendendo à sua 

condição de sem-abrigo e o seu historial de consumo; -----------------------------------  

4) Que é necessário apoiar Entidades cujo objetivo é ceder apoio válido e específico ao 

indivíduo que sofre de dependências e tem comportamentos aditivos, para que o 

mesmo atinja plenamente a sua integração social e profissional, garantindo-lhe não 

só o acesso ao tratamento, como também a qualidade e continuidade do mesmo; ------  

5) Que a Instituição tem disponibilidade em acolher o Munícipe do nosso Concelho; -----  

6) O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

prevenção das doenças;--------------------------------------------------------------------  

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

 Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Comunidade Terapêutica 

“Horta Nova” – Caritas Diocesana de Beja - Rua Afonso Lopes Vieira n.º 18 7800-
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237 Beja, concedendo-lhe uma comparticipação financeira no valor de 315,00€ no 

ano civil de 2021, correspondendo a 1 mês (dezembro de 2021) e no valor de 

3.465,00€ no ano civil de 2022, corresponde 11 meses (de janeiro a novembro), no 

total dá 12 meses de tratamento, sendo que a entidade beneficiária ficará obrigada 

ao cumprimento do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor, nas situações previstas no artigo 

2.º do citado código.” ----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que se trata de uma pessoa com 

toxicodependências que está a ser acompanhado em Olhão, perguntou se este tipo 

de apoio é habitual e se os serviços têm algum feedback do resultado final. 

Considerou depois que se trata de um bom investimento, mas considerou que 

também é importante que a câmara municipal seja informada dos resultados finais.  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que o centro tem precisamente o 

fundamento de reintegração das pessoas em condição de sem abrigo. Explicou 

depois que as pessoas são encaminhadas de várias formas até chegar à sua 

autonomização e conseguirem encontrar um caminho para restruturar as suas 

vidas. Referiu seguidamente que neste caso a pessoa necessitou de tratamento, 

pelo que é sempre acompanhado pelos técnicos do CASA e da autarquia. --------------  

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador António 

Coelho, com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em trinta de novembro último, foi 

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

“A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

ALBUFEIRA solicitou à CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA a concessão, com 

carácter excecional e urgente, de apoio financeiro de forma a poder manter a resposta 

operacional do Corpo de Bombeiros de Albufeira para a protecção e socorro de 

pessoas, património e ambiente no Concelho de Albufeira. ---------------------------------  

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
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1. Compete à Câmara Municipal deliberar sobre formas de apoio a entidades e 

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

à realização de eventos de interesse para o Município bem como à informação e 

defesa dos direitos dos cidadãos”; assim como “colaborar no apoio a programas e 

projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração 

central”, de acordo com o previsto no art.º 33.º n.º 1, respetivamente, alíneas o) e r) 

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

2. Compete ainda à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo 

aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças, 

conforme preceitua a parte final da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 

de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------  

3. Nos termos do art.º 2.º, da Lei n.º 32/2007, de 13 de Agosto, na sua atual redação 

as Associações Humanitárias de Bombeiros (AHB) são pessoas coletivas sem fins 

lucrativos que têm como escopo principal a proteção de pessoas e bens, 

designadamente o socorro de feridos, doentes ou náufragos, e a extinção de 

incêndios, detendo e mantendo em atividade, para o efeito, um Corpo de Bombeiros 

(CB); ----------------------------------------------------------------------------------------   

4. A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Albufeira (AHBVA) detém e 

mantêm em atividade o Corpo de Bombeiros de Albufeira (CBA) que se constitui 

como uma unidade operacional, oficialmente homologada e tecnicamente organizada, 

preparada e equipada para o cabal exercício das missões atribuídas pelo art.º 3.º, do 

decreto-lei n.º 247/2007, de 27 de junho, na sua atual redação, tendo como área de 

atuação principal o espaço geográfico correspondente ao concelho de Albufeira, pelo 

qual é responsável pela intervenção operacional no âmbito da proteção e socorro; ----  

5. Na respetiva área de atuação, de acordo com o Despacho n.º 20915/2008, de 11 de 

agosto do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), os corpos de 

bombeiros asseguram a atividade operacional através de uma força mínima de 

intervenção operacional (FMIO), em regime de prevenção e alerta permanente no 

quartel, constituída e organizada em função da natureza e nível de riscos a prevenir, 

dispondo do número de unidades necessárias ao cumprimento das respetivas 

missões; ------------------------------------------------------------------------------------  

6. Que em virtude da situação pandémica vivida nos últimos dois anos as AHBVs têm 

vindo a sofrer grandes dificuldades financeiras, fruto de vários fatores como a 

diminuição abrupta do transporte de doentes não urgentes, restrições à realização 
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de eventos para angariação de receitas, quebra acentuada nos donativos individuais 

e das empresas entre outros, situação que teve um impacto muito significativo na 

faturação e receita da Associação, que se cifra em mais de € 217.000, e que se 

prevê aumentar até ao final do ano num total de € 268.588; ----------------------------  

7. Que a situação foi agravada pelo acréscimo repentino de gastos com equipamentos 

de proteção individual, material de desinfeção, aumentos salariais, aumento de 

custos de estrutura, que se cifra em mais de € 49.870, e que se prevê aumentar até 

ao final do ano num total de € 61.392; ----------------------------------------------------  

8. O gasto realizado com a conservação e reparação de viaturas/equipamentos no valor 

de € 128.738, e que se prevê aumentar até ao final do ano num total de € 154.486; ---  

9. O acréscimo nos gastos com combustíveis, e mais recentemente aumento do preço 

dos combustíveis, que atualmente se cifra em € 122.515, e que se prevê até ao final 

do ano um aumento de € 23.787; ----------------------------------------------------------  

10. A Associação vê-se assim numa situação de debilidade financeira que pode 

comprometer a atividade operacional do corpo de bombeiros que se mantém na linha 

da frente desde o primeiro momento, comprometendo consequentemente, a sua 

capacidade de resposta a emergências; ---------------------------------------------------  

11. Ficou assim, a associação sem os meios financeiros disponíveis para colmatar os 

custos relacionados com a aquisição de produtos e equipamentos necessários, pelo 

que o apoio da Câmara Municipal a esta associação é essencial para o seu regular 

funcionamento face às necessidades prementes da associação e atinentes à 

manutenção do município em matéria de proteção e socorro. ----------------------------   

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------------  

 Apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros de Albufeira, através da atribuição 

de uma comparticipação financeira no montante de € 353.767 (trezentos e 

cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e sete euros), com carácter de urgência 

e excecional de forma a manter a resposta ao sistema operacional do Corpo de 

Bombeiros, devendo a entidade benificiária apresentar ao Município de Albufeira 

toda a documentação que demostre a realização da atividade/projeto em causa 

através de documentos comprovativos da despesa emitidos sob forma legal; ----------  

 Pelo presente fica a entidade beneficiária obrigada ao cumprimento do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 

redação em vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código.” -------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta.  -----------------  
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Não estava presente o senhor vereador António Coelho, que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------   

= DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA  

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS,  

NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em trinta de novembro último, foi 

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

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

- O artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, determina que a abertura de 

procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um 

ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente, com a 

aquisição de serviços e bens através de locação com opção de compra, locação 

financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser 

efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: -----------------  

a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; -------------------  

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. -------  

- A Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, aprova as regras aplicáveis à assunção de 

compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, prevê, na alínea c) 

do nº 1 do artigo 6º, que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente 

da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 

reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com 

os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades 

da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. ---------------------  

- A alteração à Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, introduzida pela Lei nº 22/2015, de 

17 de março, prevê no nº 3 do artigo 6º que nas situações em que o valor do 

compromisso plurianual é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do nº 1 do 

artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, a competência referida na alínea 

c) do nº 1 possa ser delegada no presidente de câmara. ------------------------------------  

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

Por motivos de simplificação e celeridade processuais que a Assembleia Municipal 

delibere delegar no Presidente da Câmara a competência para a assunção de 

compromissos plurianuais, pela Câmara Municipal, nos termos do nº 3 do artigo 6º da Lei 

nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de 
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março, para os efeitos previstos na alínea c) do nº 1 do artº 6º da Lei nº 8/2012, de 21 

de fevereiro, nos casos seguintes: -----------------------------------------------------------  

a) Nas situações em que o valor do compromisso plurianual é inferior ao montante a que 

se refere a alínea b) do nº 1 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho; -  

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58€ em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. -------  

A assunção de compromissos plurianuais a coberto da delegação que ora se propõe, só 

poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam 

respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 

e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de contratação pública. ------------------  

Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma 

informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da 

delegação de competência que ora se propõe.”-----------------------------------------------  

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

= LEI DAS COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS – FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL 

DE DIREITOS DE PASSAGEM – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em trinta de novembro último, foi 

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

“A Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro – Lei das Comunicações Eletrónicas – na sua 

redação em vigor, estabelece o regime jurídico aplicável às redes e serviços de 

comunicações eletrónicas e aos recursos e serviços conexos e define as competências 

da autoridade reguladora nacional neste domínio, sendo que prevê o seu artigo 106.º a 

existência de taxas pelos direitos de passagem. --------------------------------------------  

Estipulam os n.ºs 2 e 3 do citado artigo legal a possibilidade do estabelecimento de uma 

taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), taxa essa que deve ser fixada 

anualmente por cada município até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se 

destina a sua vigência, sendo determinada com base na aplicação de um percentual 

sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os 

clientes finais do correspondente município, não podendo ultrapassar os 0,25%, sendo 

responsável por este pagamento as empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo. ------------------------------  

Ocorre que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária do dia 10 de dezembro de 

2020, sob proposta apresentada pela Câmara Municipal, deliberou fixar a TMDP em 0% 

para o ano 2021. -------------------------------------------------------------------------------  
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No atual contexto decorrente da crise sanitária mundial existente, resultante da 

pandemia da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, crise 

esta que se reflete a nível económico e financeiro, considera-se ser possível manter a 

taxa municipal de direitos de passagem em 0%. ---------------------------------------------  

Ressalva-se que, nos termos do estatuído na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º em 

conjugação com o artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a proposta 

para a fixação da taxa municipal de direitos de passagem é submetida à aprovação da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere propor à Digníssima Assembleia Municipal, 

relativamente ao ano de 2022, a fixação em 0%, da Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem (TMDP), relativa à implementação, passagem e atravessamento de sistemas, 

equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e 

privado municipal.” ----------------------------------------------------------------------------  

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

= DERRAMA – TAXAS PARA 2022 RESPEITANTES A TODOS OS SUJEITOS 

PASSIVOS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em trinta de novembro último, foi 

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

“Prevê o artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, que estabelece o Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, a possibilidade dos 

municípios poderem lançar uma derrama, de duração anual e vigorará até nova 

deliberação, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento 

de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à 

proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 

residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de 

natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento 

estável nesse território. ----------------------------------------------------------------------  

Perante a conjuntura vigente decorrente da crise sanitária mundial existente, 

resultante da pandemia da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus SARS-

CoV-2, resultante no atual contexto de crise económica e financeira internacional o 

lançamento da derrama afigura-se indispensável para que possamos assegurar os 

recursos financeiros imprescindíveis ao financiamento dos investimentos a realizar nas 

diversas áreas de competência Municipal. ---------------------------------------------------  
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 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere propor o lançamento de Derrama em 2022, de acordo 

com o artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, bem como submeter tal 

proposta à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) do nº 1 do 

artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro para que este órgão deliberativo 

autorize o seu lançamento, de acordo com a alínea d) do nº 1 do artigo 25º, da referida 

Lei, fixando as seguintes taxas: --------------------------------------------------------------  

 1,5 para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior superior a € 

150.000,00; --------------------------------------------------------------------------------  

 0% para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não 

ultrapasse os € 150.000,00.” --------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou se há um ligeiro aumento na 

derrama. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que há um aumento de 0,5 para os sujeitos 

passivos com um volume de negócios no ano anterior superior a cento e cinquenta 

mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que o concelho se encontra numa fase em 

que as pessoas se estão a tentar libertar dos processos relacionados com a 

COVID-19, nomeadamente com a falta de receita. Defendeu ainda que para 

cativar investimento no concelho deve haver um sinal contrário ao defendido na 

proposta, pelo que este não será o momento para uma decisão destas. Referiu 

depois que descorda completamente da aplicação desta derrama e do valor 

proposto. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que as empresas ainda se estão a tentar 

reerguer, pelo que este não é um ano para subir impostos. Considerou ainda que o 

valor referencial de cento e cinquenta mil euros pode ser facilmente o valor de 

algumas pequenas e médias empresas, empresas essas que precisam de ajuda e não 

de uma sobrecarga a nível de impostos. Afirmou seguidamente que também 

discorda da aplicação desta taxas para as empresas, especialmente com um valor 

de referência como aquele que é proposto, dado que vai afetar muitas empresas 

em Albufeira. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que Albufeira está a viver o segundo ano 

de pandemia, sendo que neste último ano algumas empresas conseguiram respirar, 

embora ainda sem conseguir satisfazer aquilo que foram os impactos do ano 

anterior. Lembrou depois que ainda se está a viver em pandemia e que o valor 
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proposto irá abarcar pequenas empresas, sendo que algumas empresas desta 

dimensão fecharam como consequência da pandemia e outras poderão ainda fechar. 

Referiu depois que também irá votar contra esta proposta pelas razões expressas.  

O senhor presidente disse que ninguém gosta de aumentar impostos, mas lembrou 

que há um grande investimento a fazer na parte social e na parte da via pública, 

pelo que se tem que pensar onde o município pode ir buscar alguma receita para 

que isto aconteça. Considerou depois que não se pode ter a ilusão que o PRR vai 

custear os investimentos que a autarquia precisa de fazer. Referiu seguidamente 

que ainda se tem de aguardar para ver o que o Portugal 2030 irá dar, embora 

este seja um programa mais diluído no tempo. Lembrou ainda que o Algarve já há 

muitos anos é considerada uma região rica para efeitos de atribuição de verbas 

comunitárias.----------------------------------------------------------------------------------    

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a derrama é um imposto que serve 

para incentivar as empresas, tal como foi defendido pelo senhor vereador 

Desidério Silva, até porque o impacto em termos de receita para o município não é 

muito significativo, traduzindo-se em valores que rondam cerca de um milhão de 

euros, raciocínio que também é válido para as empresas. Defendeu depois que o 

município tem que ir buscar receitas, até porque durante a pandemia o município 

teve despesas excecionais, pelo que se a autarquia quer continuar a apoiar os 

clubes e as associações, as instituições, a economia e a marcar uma presença 

constante e forte no âmbito da ação social, então é necessária uma receita que 

acompanhe estas despesas. Explicou também que é necessário algum reequilíbrio 

financeiro durante um ano para depois sim retomar a taxa zero de IMI. Afirmou 

seguidamente que a ideia é continuar com a derrama, sendo que as empresas 

tecnológicas poderão estar isentas de derrama se for criado um regulamento neste 

âmbito. Disse ainda que só se pode fazer face a uma despesa cada vez maior 

aumentando a receita. Referiu ainda que têm que ser feitas obras estruturais 

para o concelho, obras essas que carecem de grandes investimentos. Explicou 

também que ainda não se sabe o que vai caber aos municípios no âmbito do PRR e 

que se poderão ir buscar algumas verbas no âmbito do Portugal 2030, embora 

ainda seja cedo para ter uma ideia de que valores se estão a falar. Terminou 

dizendo que é necessário que a autarquia tenha um equilíbrio financeiro sustentável 

para levar a cabo as obras estruturais necessárias e para continuar a prestar o 

apoio externo que as pessoas do concelho necessitam. ----------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que ouviu dizer que no último ano o 
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município se encontrava numa situação de equilíbrio financeiro sustentável, sendo a 

primeira vez que ouve que a autarquia corre o risco de alguma instabilidade 

financeira. ------------------------------------------------------------------------------------    

O senhor presidente disse que o município não se encontra numa situação de 

instabilidade financeira, mas tem que se optar entre fazer ou não obras 

estruturais, tais como a requalificação da rua António Aleixo, avenida 25 de 

Abril, rua do MFA, avenida do Ténis, avenida Sá Carneiro, construção do Lar das 

Fontaínhas, ampliação da Escola Francisco Cabrita, completar o projeto de setenta 

habitações nas Fontaínhas, etc. Lembrou depois que muitos destes projetos não 

vão ter apoio financeiro do exterior, razão pela qual a autarquia tem que 

arrecadar receitas. Referiu seguidamente que só as obras que enunciou rondam os 

trinta milhões de euros. Lembrou também que o saldo de tesouraria está neste 

momento nos trinta e oito milhões de euros, o que significa que existe um 

equilíbrio financeiro. -------------------------------------------------------------------------     

O senhor vereador Desidério Silva disse que nos últimos três ou quatro anos a 

autarquia teve muito dinheiro, mas apenas foram feitas pavimentações e o Lar dos 

Olhos de Água. Perguntou depois porque é que nessa altura não se fizeram 

algumas das obras referidas pelo senhor presidente, dado que agora parece que se 

vai fazer tudo. Afirmou seguidamente que o senhor presidente quer criar em 

Albufeira o melhor sítio para se viver e para investir, mas considerou que não é 

com derramas, taxas turísticas ou aumento do IMI que se consegue passar a 

perceção para o exterior de que Albufeira vai ser mesmo o melhor sítio para se 

viver. Referiu ainda que a intervenção do senhor vereador Ricardo Clemente em 

nada vai alterar o seu sentido de voto. ---------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que o município tem que criar 

urgentemente um super gabinete para a área das candidaturas, uma vez que duas 

trabalhadoras não são suficientes para atingir o objetivo desejado. Considerou 

depois que não é verdade o que foi dito anteriormente sobre o PRR, uma vez que 

muitos municípios do Algarve já se candidataram a este programa, sendo 

importante perceber porque é que o Município de Albufeira não está a acompanhar 

concelhos semelhantes. Defendeu ainda que devem ser pensadas e redefinidas 

prioridades em todo este processo. Lembrou ainda que em dois mil e dezanove e 

dois mil e vinte o município tinha outra capacidade financeira, pelo que deverão 

ser reequacionadas algumas das despesas que se encontram previstas no orçamento 

da autarquia. Considerou também que não é a onerar os munícipes que estão a 
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viver com dificuldades que o município vai recuperar o que quer que seja, ou a 

tornar o concelho mais atrativo e com melhor qualidade de vida e bem-estar. -------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o PRR só não vai ajudar o município se 

não forem apresentados projetos e lembrou que houve municípios que apresentaram 

projetos desde o primeiro dia em que isso foi possível. Afirmou depois que talvez 

fosse uma melhor opção deixar as pessoas respirar este ano, dado que pandemia 

ainda persiste, aumentando eventualmente os impostos no próximo ano, até porque 

as empresas ainda estão asfixiadas e não precisam agora de mais essa carga. ------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que Albufeira tem vivido com o seu 

saldo orçamental durante este tempo todo, o que é natural. Lembrou depois que 

esse saldo só foi possível porque a autarquia foi obrigada a ter as suas taxas e 

impostos no máximo, isto por força do PAEL até dois mil e dezassete. Explicou 

seguidamente que foi este saldo orçamental que permitiu depois ao município fixar 

as taxas e os impostos no mínimo possível. Referiu depois que durante a pandemia 

se isentaram muitas taxas e tarifas, o que implicou uma perda de receita 

considerável. Disse ainda que o município não se encontra numa situação de 

desequilíbrio orçamental, mas terá que encontrar formas de aumentar a receita se 

quer realizar determinados investimentos e ter uma vida estável, até porque de 

outra forma terá que diminuir as suas despesas. Considerou seguidamente que a 

autarquia só poderá manter o nível de apoios que tem dado a todas as instituições 

que precisam se tiver uma situação financeira estável. Lembrou ainda que existem 

obras fundamentais para levar a cabo e há que assegurar a saúde financeira do 

município já este ano para que nos próximos anos não tenha problemas. --------------    

O senhor presidente disse que durante os últimos anos foram realizadas 

variadíssimas obras e não só pavimentações como foi dito. Lembrou depois que 

está a ser acabado o saneamento básico de uma vasta área da Freguesia de 

Paderne, estando praticamente acabadas várias obras, entres as quais: o Lar dos 

Olhos de Água, as quarenta habitações de Paderne e o bloco de aulas na Escola 

Diamantina Negrão. Explicou ainda que as pavimentações também foram 

necessárias, desde logo porque muitas delas já tinham chegado ao seu fim de vida, 

o que também acontece em algumas empreitadas que mencionou, tal como a da rua 

António Aleixo, onde a canalização rebenta frequentes vezes. Lembrou ainda que a 

pandemia implicou um dispêndio de cerca de vinte e três milhões de euros, valor 

que nunca se pensou vir a ser gasto desta forma. Explicou também que esse valor 

se fica a dever aos inúmeros apoios prestados a várias instituições do concelho, 
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muitas delas públicas, e também à quebra de receita, tal como foi o caso da 

acentuada quebra do IMT de dois mil e dezanove para dois mil e vinte. Considerou 

depois que vinte e três milhões de euros a menos é um valor considerável. Afirmou 

seguidamente que neste momento não existe qualquer desequilíbrio financeiro, mas 

que é muito fácil que possa vir a acontecer se não se tiver cuidado. Considerou 

ainda que o valor de 1,5 % não terá um impacto significativo no concelho. Reiterou 

seguidamente que ninguém gosta de aumentar impostos e taxas. -----------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que tem acompanhado o dia-a-dia do 

município e considerou que esta é uma fase de fazer contenção e de definir 

prioridades em relação àquilo que são necessidades para se manter a navegar. 

Considerou ainda que depois de arranjar alguma estabilidade aí sim a autarquia 

deve começar novamente a pensar nos grandes investimentos. Explicou depois que 

a base para muito do que diz está relacionado com as prestações de contas, pelo 

que é da opinião que tem que haver uma maior racionalização da despesa da 

autarquia, o que poderá passar por analisar se valerá a pena manter todos os 

apoios que o município dá, bem como a pensar se alguns desses apoios competem 

mesmo à autarquia. --------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o PAEL foi pago em dois mil e catorze, 

mas o município manteve as taxas altas por mais um anos, o que foi dar origem, 

por falta de planeamento do investimento, a um saldo de gerência na ordem dos 

oitenta e cinco milhões de euros. Lembrou depois que os investimentos agora 

propostos já são precisos há muitos anos, pelo que podiam ter sido feitos quando o 

saldo de gerência era mais favorável. Considerou seguidamente que esta não é a 

altura para carregar as pessoas com impostos, uma vez que ainda se está a 

atravessar uma fase de pandemia e as pessoas ainda estão a sofrer. Perguntou 

depois se os vinte e três milhões gastos com a pandemia incluem as despesas 

sociais. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que inclui todas as áreas, nomeadamente o 

fornecimento de EPI’s, fornecimento de computadores às escolas, fornecimento de 

estruturas ao Centro de Saúde, tais como o Centro de Vacinação e o Centro de 

Testagem, o apoio a pessoas carenciadas através das IPSS’s, nomeadamente 

através da distribuição de alimentação e medicamentos. --------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o município já dava alguns destes 

apoios antes da pandemia, pelo que perguntou se o valor referido é o somatório 

das rubricas todas. --------------------------------------------------------------------------   
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O senhor presidente disse que o valor se refere à pandemia. --------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que no mandato anterior não havia a 

certeza do valor despendido com a pandemia. Perguntou depois se seria possível 

ser disponibilizado um relatório sobre o montante despendido exclusivamente com a 

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

O senhor presidente respondeu afirmativamente e explicou que este valor está 

sempre em atualização, dado que estes apoios continuam a ser concedidos. ----------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que este valor será necessariamente 

superior se forem contabilizadas as horas/homem dos trabalhadores do município, 

trabalhadores esses que têm prestado uma colaboração preciosa na questão da 

pandemia. Explicou depois que o PRR não contempla muitos apoios para os 

municípios. Esclareceu também que o email enviado pelo senhor vereador António 

Coelho é relativo a um apoio para habitação para particulares e não para 

municípios. Referiu seguidamente que os serviços do município têm produzido 

projetos de candidaturas a financiamentos. Referiu seguidamente que o PAEL 

permitiu que a autarquia tivesse uma boa folga financeira e orçamental, o que se 

refletiu na vida dos munícipes, desde logo pela aplicação de uma taxa zero em 

tudo, bem como na prática de tarifas mínimas e de variadíssimas isenções. 

Lembrou ainda a criação de um fundo de emergência social no âmbito da pandemia. 

Reiterou depois que só com uma receita maior é que será possível ter uma vida 

financeira que vá ao encontro das expetativas geradas. Referiu ainda que só na 

área social a autarquia disponibiliza cerca de um milhão de euros de apoio e que 

para apoiar as freguesias são despendidos cerca de quatro milhões de euros. 

Lembrou ainda que só para os bombeiros a autarquia dá cerca de setecentos mil 

euros e para a Santa Casa da Misericórdia esse valor é de cerca de um milhão de 

euros, ou seja, são todos grandes apoios que a economia e o tecido social 

necessitam. Defendeu seguidamente que o trabalho realizado no âmbito do 

orçamento é um trabalho sério, transparente e claro, que permitirá que no 

próximo ano se baixe novamente a taxa de IMI para 0% e que se aplique a taxa 

turística, dado ser mais correto e justo aplicar uma taxa aos turistas do que aos 

munícipes, como aliás já é feito em muitos outros municípios. --------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que enviou para todos os membros da 

câmara municipal links relativos à eficiência energética dos edifícios, embora esse 

mesmo link depois fizesse a ligação às disponibilidades em matéria de transição 

digital, transição climática e resiliência, dando para perceber os vários eixos de 
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investimentos, inclusivamente o que está disponível para o cidadão comum e para o 

município. Considerou depois que o município não está a fazer mais do que a sua 

obrigação em relação aos apoios concedidos. Explicou depois que concorda com 

este tipo de apoios, mas que agora se está numa nova era, pelo que é preciso 

fazer as necessárias reflexões, nomeadamente sobre o montante e o tipo de 

receitas que o município pode obter e também sobre alguma eventual contenção do 

lado das despesas, o que poderá implicar alguma contenção na concessão de 

apoios. Considerou depois que a autarquia tem sido demasiado reativa, sendo um 

bom exemplo disso o estado das infraestruturas de base do concelho, estado esse 

que não acontece com certeza de um dia para o outro. Referiu seguidamente que o 

município tem cerca de 20% de perdas de água, o que corresponde quase a um 

milhão de euros, ora isto não aconteceu ontem, sendo antes fruto de uma 

incapacidade de acompanhar o que estava a acontecer no concelho, de planear e 

de antecipar respostas e de ir fazendo investimentos. ----------------------------------         

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que no âmbito da delegação de 

competências há uma transferência direta do estado de dois milhões e setecentos 

mil euros, mas depois esta delegação implica um aumento da despesa na ordem dos 

seis milhões de euros. Referiu depois que um autocarro que transporta crianças à 

escola representa um custo de quinhentos mil euros, sendo que ao fim de 

dezasseis anos já não pode circular mais. Explicou depois que na construção do 

orçamento já foi feita contenção, dado que foram retirados aspetos considerados 

menos importantes. --------------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que apenas oitenta municípios de Portugal, de trezentos 

e oito, têm a taxa mais baixa de IMI, sendo que Albufeira tem sido um deles. 

Lembrou depois que esta taxa tão baixa tem ajudado as pessoas a poupar dinheiro 

neste âmbito durante este tempo todo. Explicou seguidamente que existe agora a 

necessidade temporária de subir esta taxa para fazer face aos investimentos 

previstos para o ano de dois mil e vinte e dois, mas as pessoas não se podem 

esquecer que pelo menos durante quatro anos as taxas pagas pelos munícipes 

foram sempre as mínimas. Terminou dizendo que este investimento poderia não ser 

feito, mas isso iria implicar que muitas situações se degradassem ainda mais com 

prejuízo para os próprios munícipes. -------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a maioria dos municípios também não 

tinha o saldo de gerência que Albufeira tinha. --------------------------------------------  

Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta. -----------------------------------------  
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Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e o senhor vereador Ricardo 

Clemente; votaram contra os senhores vereadores Desidério Silva, Victor Ferraz e 

António Coelho. -------------------------------------------------------------------------------  

= IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – TAXAS PARA 2021  

RESPEITANTES A PRÉDIOS URBANOS E A PRÉDIOS URBANOS 

 AVALIADOS NOS TERMOS DO CIMI – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em trinta de novembro último, foi 

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

“Estabelece a alínea c) do nº 1 do artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro, na 

redação em vigor, que a taxa desse imposto, no que respeita a prédios urbanos, é de 

0,3% a 0,45%. ---------------------------------------------------------------------------------  

De facto, o artigo 112º do CIMI elenca as diretrizes tendentes à fixação da referida 

taxa, de acordo com a pretensão de cada município. ----------------------------------------  

Como tal, prevê o artigo 112º, nos nos 5 e 14, que a fixação anual das taxas cabe ao 

município, devendo as deliberações da Assembleia Municipal ser comunicadas à AT – 

Autoridade Tributária e Aduaneira até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto 

municipal, sendo que caso tal comunicação não seja efetuada dentro do prazo indicado 

aplicar-se-ão as taxas mínimas. ---------------------------------------------------------------  

Determina ainda o nº 1 do artigo 112º-A, que os municípios, mediante deliberação da 

Assembleia Municipal, poderão fixar uma redução da taxa que vigorar no ano a que 

respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação 

própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja 

efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do 

Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar. ------------------------------------  

No atual contexto decorrente da crise sanitária mundial existente, resultante da 

pandemia da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, 

resultante no atual contexto de crise económica e financeira internacional, tendo em 

consideração, por um lado, o investimento previsto para o Município e por outro lado, a 

necessidade de continuar a prestar apoio, ao nível das componentes de caráter social, à 

população deste concelho, na sequência do agravamento da crise económica, financeira 

e social que o país atravessa, entende-se que se deverá proceder a um ligeiro aumento 

da taxa de IMI, respeitante aos prédios urbanos. ------------------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------------------------  

a) Conforme o disposto na alínea c) do nº 1 e no nº 5 do artigo 112º do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), propor à Assembleia Municipal a fixação, 

com referência ao ano de 2021, da taxa de 0,38% para os prédios urbanos; -----------  

b) Reduzir a mencionada taxa do imposto municipal sobre imóveis que vigorar no ano a 

que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a 

habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e 

que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, de 

acordo com o Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar, nos termos do 

nº 1 do artigo 112º-A do CIMI.” -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente interveio dizendo que Albufeira é das poucas 

cidades intermédias do Algarve que tem a taxa de 0,3 e que somente Loulé é que 

tem esta taxa. Todas as outras aplicam uma taxa superior.----------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva interveio dizendo que os três votos dos 

membros não permanentes do executivo não iriam impedir a aprovação das 

propostas dos vereadores permanentes uma vez que estavam em maioria e a 

maioria iria garantir a vontade dos membros do executivo permanente que era 

assim que a democracia funcionava. --------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que isso era legítimo e que relativamente ao IMI tinha 

solicitado aos serviços uma simulação sobre o que significava pagar a taxa de 0,3 

e pagar a taxa de 0,38. Em termos de diferença por ano, uma fração com o valor 

patrimonial de oitenta mil euros tem sessenta e quatro euros de diferença anual. 

E uma fração com o valor patrimonial de trezentos e setenta mil euros dá uma 

diferença de duzentos e noventa e seis euros por ano, pelo que considerava que 

não tinha aquele impacto que, por vezes, as pessoas querem fazer crer. Era 

evidente que aquela família que pagava duzentos e quarenta euros lhe custaria 

pagar trezentos e quatro euros o que daria cinco euros e trinta cêntimos por mês. 

O senhor vereador Desidério Silva disse que a perceção de uma coisa às vezes 

tem um significado diferente daquele que é o valor real. -------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz interveio dizendo que houve um aumento, na 

prática, do valor máximo que se podia fazer, foi-se buscar um valor superior a 

50%, o máximo seria as quinze centésimas de 0,30 a 0,45, é mais de 50% em 

relação ao imposto possível. -----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente afirmou que seria um ano e o senhor vereador Victor Ferraz 

respondeu que não precisava de ser este ano. --------------------------------------------  
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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 o senhor vereador Ricardo 

Clemente; votaram contra os senhores vereadores Desidério Silva, Victor Ferraz e 

António Coelho. -------------------------------------------------------------------------------  

= REPARTIÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE O ESTADO E OS 

MUNICÍPIOS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em trinta de novembro último, foi 

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

“Determina a alínea f) do artº 14º e o nº 1 do artº 26º, da Lei nº 73/2013, de 3 de 

setembro, na redação em vigor, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais, onde se afere que os municípios têm direito, 

em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com 

domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano 

imediatamente anterior. ----------------------------------------------------------------------  

A participação no IRS com incidência nos rendimentos de 2021 foi fixada em 0%, 

conforme deliberação da Assembleia Municipal de 10 de dezembro de 2020, a qual se 

irá refletir no Orçamento do Município para o ano de 2022. -------------------------------  

A eventual deliberação que possa ser tomada em 2021, incidirá sobre os rendimentos 

dos contribuintes referentes ao ano de 2022, cuja cobrança para o Município se 

efetuará em 2023. ----------------------------------------------------------------------------  

No atual contexto decorrente da crise sanitária mundial existente, resultante da 

pandemia da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, 

considera-se ser possível manter a taxa de participação variável no IRS em 0%, por 

forma a não impor um esforço acrescido em termos de impostos à população, aliviando 

os munícipes da pesada carga fiscal vigente. ------------------------------------------------   

Ressalva-se que, nos termos do estatuído na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º em 

conjugação com o artigo 25º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a proposta 

para a fixação da taxa de participação variável no IRS é submetida à aprovação da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere propor à Assembleia Municipal a fixação de uma 

participação de 0% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal em Albufeira, 

calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no nº 1 do artigo 78º 

do Código do IRS, que incidirá sobre os rendimentos dos contribuintes referentes ao 
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ano de 2022.” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 

= GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2022-2026 – PROPOSTA = 

Pelo senhor presidente da câmara foi apresentado o documento respeitante às Grandes 

Opções do Plano dois mil e vinte e dois, traço, dois mil e vinte e seis, com financiamento 

definido no Plano Plurianual de Investimentos no valor de vinte milhões, seiscentos e 

noventa e mil, setecentos e sessenta e cinco euros e nas Atividades Mais Relevantes no 

valor de sessenta e seis milhões, novecentos e noventa e mil, trezentos e vinte e seis 

euros, documento de que fica um exemplar arquivado na pasta de documentos 

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

O senhor vereador António Coelho disse que este é um orçamento que penaliza as 

famílias e as empresas com aumento de impostos, que não aproveita devidamente 

os fundos comunitários disponíveis no âmbito do PRR e do Portugal 2030, indica um 

aumento brutal do endividamento, com indicação de empréstimos volumosos para 

2023 e a aplicação de uma taxa turística que não satisfaz as necessidades deste 

Município, e que não tem um plano ou estratégia consolidada de apoio às famílias e 

incentivo à criação de emprego. Este orçamento está a empolar a receita e a 

camuflar a despesa, nomeadamente na rubrica da Água, no Apoio às famílias, e 

nas Transferências para associações e clubes, recorrendo sistematicamente à 

suborçamentação que origina deficits orçamentais e consequentemente aumento de 

dívida, fazendo com que haja aumento de impostos e taxas, com menor apoio às 

famílias e empresas e fazendo com que exista uma redução no investimento e nos 

serviços prestados à população. Continuou dizendo que este orçamento e GOP´s 

não têm uma linha definida, não indica um rumo, um plano para o médio prazo. É 

um conjunto de medidas avulsas que não acautela o presente e que hipoteca o 

futuro, que aposta no aumento de impostos e taxas, votando o município ao 

empobrecimento e à falta de emprego. Albufeira é um concelho onde o desemprego 

é muito elevado e cada vez mais um problema que temos de saber lidar e resolver, 

através de medidas que atraiam investimento e da elaboração de uma estratégia 

de investimentos que sirvam a população, mas que sejam também eles uma fonte 

de criação de emprego. Os recursos são cada vez mais escassos e temos de gerir 

os recursos existentes de forma sustentável e inteligente fazendo obras que sejam 

duplamente úteis: sirvam a população, mas ao mesmo tempo criem emprego e 

riqueza para o Município. São exemplo disso algumas das coisas que foram sendo 
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apresentadas nos vários programas mas temos de passar à sua concretização, 

nomeadamente parques temáticos vocacionados para as alterações climáticas e 

para a preservação do meio ambiente, acolhimento de centros de investigação 

como o ABC, incubadoras de negócios, condições para atrair o nomadismo digital 

entre outros. Não existem medidas ou conjunto de medidas concertadas, não 

existe um plano de ação para debelar o flagelo do desemprego no Concelho e os 

problemas sociais e psicológicos decorrentes de tudo o que temos estado a viver. 

Falta uma rede de cuidados devidamente integrada de apoio à população quer a 

nível social quer a nível psicológico que preste um apoio concertado e eficiente. 

Existem várias instituições no concelho que prestam um serviço notável de apoio e 

de sustentabilidade de várias famílias que não estão a merecer a melhor atenção 

do Município. ----------------------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador António Coelho dizendo que quer seja ao nível das 

Grandes Opções do Plano quer seja ao nível do Orçamento apresentado havia muito 

que podia ser feito e que não estava considerado e, acima de tudo, havia coisas 

que não estavam interligadas e deveriam estar. Considerou que este é um 

orçamento de ilusão que aumenta impostos e que não apoia as famílias e as 

empresas, que é um orçamento que balança, que dá muito às empresas de fora do 

concelho e que tira às pessoas e às empresas locais, e que isto também era 

refletido por aquilo que era um acréscimo de serviços que são contratualizados. 

Acrescentou que também se verifica um acréscimo na rubrica relacionada com os 

Recursos Humanos já tendo sido explicado no que diz respeito aos quadros de 

transferência de competências, mas verificava-se também que havia serviços que 

eram contratualizados com outras empresas, nomeadamente a limpeza, entre 

outros. Referiu que a autarquia tinha mil e duzentos funcionários e perguntava se 

não se conseguia otimizar estes serviços para garantir que estes serviços possam 

também reduzir significativamente aquilo que são despesas com contratação 

externa que ali estavam refletidas. --------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse ainda que havia rubricas que estavam 

empoladas de 2020 para 2021, de 2021 para 2023, como era o caso da 

contratação de serviços de segurança e vigilância em que se verifica um acréscimo 

de quase 20%, passava-se de oitocentos mil euros para um milhão e tal mil euros. 

Havia também uma situação que não era muito clara e que se tratava da renovação 

de frotas: não conseguia perceber como é que estava a ser feita e se estão a 

apostar ou não no sentido de reduzir despesas com combustíveis naquilo que está a 
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ser considerado nas questões de transição climática. Colocou ainda a questão de 

um projeto de 2021/5050 que era a aquisição de serviços jurídicos e de 

consultadoria com início em janeiro de 2021 e término em dezembro de 2026 

tendo sido gasto em 2021 o valor de 473.987 euros prevendo-se gastar para 

2022 550 mil euros e 450 mil euros de 2023 até 2026, num total de dois milhões 

oitocentos e vinte e três mil novecentos e oitenta e sete euros. Assim, perguntava 

onde é que estavam os recursos humanos internos e o porquê desta necessidade, 

perguntando ainda se o senhor presidente já tinha os esclarecimentos que tinham 

sido solicitados sobre esta matéria. Realçou que havia muito dinheiro que, com os 

recursos humanos internos seria possível alguma contenção e direciona-lo para 

outros investimentos. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz interveio dizendo que já tinham tido uma 

discussão sobre o Orçamento e as GOP. Realçou a ideia de que este orçamento 

deveria ter sido preparado com os vereadores não permanentes com mais 

antecedência para que os documentos que são importantes e estruturantes tenham 

um apoio alargado para não se chegar a este ponto em que se está em cima do 

acontecimento a aprovar um documento fechado que depois da reunião de quinta-

feira acabou por não ter consequência nesta fase e vem o mesmo documento 

fechado para aprovação. Reforçou que este orçamento contempla aumento de 

impostos, mas que se trata de um aumento de impostos que não está aprovado 

ainda, ou seja, os vereadores permanentes fecham o orçamento que contempla já 

a subida dos impostos mas essa subida de impostos não está ainda aprovada em 

Assembleia Municipal e provavelmente esta antecipação deveria ter sido feita para 

não haver problemas a nível da aprovação e da própria estrutura do orçamento no 

caso que venha a ser chumbado na Assembleia este aumento de impostos. Isto 

refere-se à parte de preparação do Orçamento e disse esperar que no próximo 

ano aquilo que os vereadores não permanentes tinham proposto seja cumprido para 

que haja este apoio por parte dos vereadores não permanentes. -----------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz realçou ainda o empolamento das receitas e a 

forma como a despesa é contabilizada tendo já sido informados de que grande 

parte do saldo de gerência incorpora despesas correntes e a questão de não estar 

contemplado no orçamento tudo aquilo que é gasto normalmente em algumas 

rubricas, em que a água é um exemplo paradigmático, o que levantava algumas 

questões, e que eram situações que importava corrigir no futuro porque num ano 

tinham trezentos mil euros para aquisição de água e passou-se no ano seguinte a 
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ter de relatar a questão para dois milhões e meio de euros mas a realidade é que 

eram à volta de cinco milhões e meio de euros de aquisição de água. E isto era 

importante porque senão passa-se à população a ideia de que temos um saldo de 

gerência brutal mas na prática há vinte milhões de euros que estão cabimentados 

para algumas despesas deste tipo. Na prática, o saldo de gerência de trinta e 

oito milhões de euros afinal é de dezoito milhões de euros por aquilo que foi dito 

anteriormente. Todos os erros e os gastos do passado traziam-nos a este 

orçamento, que obviamente é um orçamento com aumento de despesa, dava para 

perceber que era um orçamento de contenção e vê-se a questão dos fardamentos 

em que se gastou um milhão e quatrocentos mil euros nos últimos dois anos, mais o 

próximo ano, que dá um valor acumulado de um milhão e quatrocentos mil euros em 

fardamentos que lhe parecia ser excessivo tendo em conta que nem todos os 

funcionários da autarquia recebem esse fardamento, alguns têm só uma sweat ou 

um casaco e outros têm outro tipo de fardamento. Não era igual para todos. -------  

Continuou o senhor vereador Victor Ferraz dizendo que havia vários sítios onde 

havia despesas afetas que se podem ir buscar certas compensações que vão ser 

necessárias fazer provavelmente relativamente a este orçamento. Este orçamento 

é um orçamento que tem uma componente que os vereadores não permanentes 

sempre defenderam desde o início e deu provas no passado e bastava ver esse 

trabalho que era o apoio e as delegações de competências nas Juntas de Freguesia 

que era fundamental para que as coisas funcionem melhor e bastava olhar para os 

últimos dois anos para ver o impacto disso junto das populações. Concordou em 

grande parte com o que havia sido dito pelo senhor vereador António Coelho 

relativamente aquilo que podia ser feito e o que não poderia ser feito, no entanto 

continuariam a ter um orçamento de transição e de contenção. Continuava-se em 

pandemia e da mesma forma que tinham falado que não era altura de as famílias 

serem sobrecarregadas de impostos, parecia também aos vereadores não 

permanentes que não era esta a altura, apesar de todos os problemas que este 

orçamento apresentava a nível de planeamento de futuro, o que se notava nas GOP 

é que foi apresentado um plano estratégico mas isso não está refletido nas 

próprias GOP, estas não refletem o que está no plano estratégico, são algumas 

medidas avulsas, umas para arrancar, outras são afastadas para o final do 

mandato e já se sabia porquê. Havia a questão de falta de dinheiro mas o senhor 

vereador Victor Ferraz mantinha que não era a altura, este ano, de subir as 

taxas. Se 2022 for um ano bom, como todos esperavam a nível do turismo e do 
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aumento de receitas, aí sim, com mais folga para as pessoas poderem pagar, já se 

poderá pensar em aumentar qualquer coisa os impostos. Não seria este ano. A não 

ser que haja alguma coisa que não se saiba, um financiamento qualquer, não fazia 

sentido fazer isso este ano. Assim, tendo em conta todas estas considerações era 

necessário dar espaço ao executivo para poder trabalhar minimamente neste ano 

de transição de pandemia pelo que se iria abster na votação do orçamento. 

Reconheceu ter considerado muito a hipótese de votar contra este orçamento, mas 

tendo em conta tudo o que foi dito, tendo em conta a importância que é a questão 

da delegação de competências nas Juntas de Freguesia, tendo em conta que se 

está num ano de transição, num ano de pandemia em que é preciso não trazer mais 

confusão à confusão que já estava instalada, esta seria a sua posição. Mas queria 

deixar um alerta para o próximo ano: se o orçamento vier nestas condições e com 

estes procedimentos será quase garantido o voto contra porque considerava que 

não podiam continuar a alertar para as situações, uma vez que isto já não era 

novo, já no passado dizia que as coisas vinham em cima do acontecimento. Este 

ano poderia deixar o benefício da dúvida tendo em conta que a questão do 

processo eleitoral e de haver várias coisas pendentes, mas no próximo ano não 

haveria nada disso, alertando novamente para que no próximo ano os vereadores 

permanentes pudessem trabalhar em conjunto com os vereadores não permanentes 

num orçamento que garanta mesmo a melhoria de vida dos munícipes e que este 

poderá não o fazer da forma como está apresentado. -----------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva solicitou esclarecimentos para algumas dúvidas. 

Declarou ficar feliz por perceber que é vontade da câmara construir um novo 

Centro de Saúde mas que vê no orçamento o valor previsto de um milhão e 

novecentos mil euros para aquisição de terreno. Se estava previsto este valor para 

aquisição de um terreno é porque já estava identificado o terreno e a negociação, 

e com base nesse terreno começar a elaborar um projeto de proposta ao PRR ou a 

outros fundos, porque se a câmara vai gastar um milhão e novecentos mil euros 

num terreno e se depois vai fazer obra a custos da câmara obviamente que terá 

um disparo enorme pelo que gostaria de perceber bem esta questão. Outra das 

questões que queria colocar era que, independentemente do que for a sua votação, 

não implicava que no futuro não vá votar contra a taxa turística. Disse também 

que notava e percebia que se houvesse uma situação financeiramente muito 

favorável ou muito estabilizada que as coisas não seriam empurradas para os 

últimos meses do mandato, ou seja, haveria uma atividade mais forte já em 2022. 
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Terminou solicitando ao senhor presidente esclarecimento sobre a questão da 

construção do Centro de Saúde.------------------------------------------------------------  

O senhor presidente esclareceu que o terreno era o que ficava junto ao próprio 

Centro de Saúde, que tinha essa apetência em termos de PDM e que poderá 

resolver outras questões que estão inerentes e que vêm por arrastamento desde 

há vários anos e que era a libertação do terreno onde foi instalada a Estação de 

Camionagem e a questão do mercado, que está a ser usado com autorização do 

dono mas com a necessidade de o proprietário resolver aquelas duas situações. -----  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou se o terreno era junto ao Centro de 

Saúde ao que o senhor presidente respondeu afirmativamente. ------------------------   

O senhor vereador Desidério Silva afirmou que a baixa daquele terreno era uma 

zona de risco e na parte de cima do terreno, junto à subestação o que estava 

definido no PUCA era um edifício que tinha a ver com centro de exposições. Na 

parte de baixo, o Lidl, na altura, tinha dado autorização à câmara, tinha cedido 

esse terreno para ampliação do Centro de Saúde. ---------------------------------------  

O senhor presidente disse que era uma hipótese e o senhor vereador Desidério 

Silva quis saber se a cedência existe porque é que está previsto um milhão e 

novecentos mil euros para aquisição do terreno. ------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que era para comprar o terreno todo. ----------------  

O senhor Desidério Silva acrescentou que estava prevista a construção de uma via 

e o resto não dava para construir um Centro de Saúde novo. --------------------------  

O senhor presidente disse que também havia a questão da ocupação do mercado 

que era uma situação que já vinha de há muitos anos, ao que o senhor vereador 

Desidério Silva respondeu que a ocupação do mercado tinha a ver com terrenos de 

cedência para a Câmara no plano global. Mas aí nesse terreno podia haver 

condições para construir um Centro de Saúde novo. -------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva apresentou ao senhor presidente uma proposta 

que era no terreno da Câmara do lado contrário, no lote em frente à AHETA, mas 

onde era necessário alterar de equipamento cultural para equipamento de saúde e 

poupava-se um milhão e novecentos mil euros. --------------------------------------------  

O senhor presidente disse que poderia ser uma hipótese, e que outro cenário 

poderia ser Vale Pedras e que havia três ou quatro hipóteses para construir o 

Centro de Saúde. O senhor presidente respondeu também ao senhor vereador 

António Coelho, no que dizia respeito à questão da perda de água dizendo que no 

concelho de Albufeira a perda de água é de cerca de vinte por cento e sugeriu 
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que consultassem na internet a perda de água em outros concelhos e na maior 

parte dos concelhos do país. Salientou que Albufeira deve ser dos concelhos onde 

a perda de água é menor a nível de todo o país. Sublinhou que o objetivo era 

trabalhar sempre para perder o menos possível, pelo que não estava a querer 

dizer que era bom perder-se vinte por cento. O que seria bom era perder zero 

por cento nas redes de água, mas que isso era quase impossível. Mas o objetivo 

era sempre diminuir a perda de água. -----------------------------------------------------  

O senhor presidente continuou declarando que o orçamento era um orçamento de 

contenção e de transição e era evidente que, não havendo algumas receitas extras 

não poderiam fazer o investimento que se pretendia fazer ou pelo menos começar 

os investimentos. Se se pretendia continuar a fazer alguns investimentos, 

continuar a apoiar aquilo que se tem apoiado, e que não tinha sido nada pouco, 

sublinhando que o Tribunal de Contas tinha divulgado um comunicado onde 

constavam os vinte primeiros municípios que mais apoiaram na questão do COVID-

19, e que Albufeira era um dos três primeiros do Algarve juntamente com Loulé e 

Portimão. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz interveio dizendo que o Tribunal de Contas 

referia que esse apoio de Albufeira foi de cerca de dois milhões de euros. ----------  

O senhor presidente referiu também que houve as perdas de receitas e as 

isenções que não são considerados apoios pelo Tribunal de Contas. --------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz interveio dizendo que, tal como havia sido 

combinado, trazia algumas propostas para que algumas pudessem ser incorporadas 

no orçamento após negociação, em janeiro, de acordo com o compromisso com o 

executivo. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente interveio referindo ter sido realizada uma 

reunião de preparação com o membro seguinte na lista, mas que no futuro e no 

próximo orçamento haverá uma antecipação dessa reunião para que as propostas 

sejam apresentadas com antecedência, mas que face aos tempos e à necessidade 

de agendar os assuntos com prazos concretos e com as eleições, o que também 

atrasou o processo, pelo que não foi possível apresentar mais cedo e apresentou 

as suas desculpas por esse facto. Salientou também que não era possível fazer as 

reformas de que falavam e que pretendiam sem a devida receita. Quando se 

falava da renovação da frota, por exemplo, quando se falava de outros 

investimentos como o novo Centro de Saúde, tudo aquilo requeria dinheiro. Disse 

ainda que este orçamento prevê as taxas que foram aprovadas anteriormente pelo 
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que não compreenderia as razões para a eventual não aprovação do orçamento. -----  

O senhor vereador Ricardo Clemente reforçou que na primeira revisão orçamental, 

dada aquela falta de tempo, os vereadores permanentes iriam incluir as propostas 

que os senhores vereadores não permanentes achassem por bem como tinha ficado 

devidamente definido. A explicação técnica também tinha sido bastante elucidativa 

e bastante transparente e clara. Considerou que algumas alegações foram 

contraditórias, ou seja, todos querem o melhor para o nosso Município mas com a 

receita que está prevista tal não é possível. Para se fazer mais é necessário 

aumentar a receita. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva interveio dizendo que tinha votado contra o 

IMI e a derrama, mas também tinha dito que os vereadores permanentes eram 

uma maioria, declarando que se iria abster neste orçamento mas mesmo que 

votasse contra havia uma Assembleia Municipal a quem caberia decidir. 

Acrescentou que estava a tentar ajudar uma vez que havia terreno para o Centro 

de Saúde de borla e que assim se retirava um milhão e novecentos mil euros do 

orçamento. A câmara tinha outras opções mas considerou que deviam procurar as 

opções mais económicas. Adiantou que quando chegar a taxa turística iria votar 

contra porque sempre teve essa opinião, mesmo quando esteve seis anos na Região 

de Turismo, esclarecendo que era desfavorável a uma taxa turística quando os 

destinos não estão consolidados todo o ano, quando não há uma quebra com a 

sazonalidade como existe no Algarve.------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha interveio dizendo que tinha ouvido todos 

atentamente e que ninguém queria, de todo, subir impostos e também ninguém 

queria diminuir os apoios que são urgentes e importantes às famílias e ninguém 

queria prejudicar famílias pelo que estavam todos num voto de unanimidade em 

favor dos munícipes de Albufeira. Relembrou que quando a pandemia começou, há 

dois anos atrás o executivo viu-se a braços com uma situação nova tendo sido 

preciso fazer um grande exercício diário de resposta e tentar ser o mais eficiente 

possível nesta novidade. Houve momentos em que os vereadores permanentes não 

deixaram que aumentassem as reduções dando o exemplo da redução das taxas da 

tarifa fixa da água em que houve propostas naquela altura para manter essa 

isenção. Mesmo assim, aquela isenção de quatro meses deu um valor de cerca de 

dois milhões de euros. Houve situações em que, em relação aos dez milhões de 

euros que foram propostos para além de tudo aquilo que o executivo já tinha 

decidido e que também tiveram de colocar um “travão” e foram situações 
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acauteladas senão naquele momento estariam numa situação bem mais difícil. O 

executivo tinha tido esse cuidado e essa atenção. Não dizia que tudo foi perfeito 

porque no dia-a-dia numa pandemia, tentar responder e fazer o melhor 

certamente nem tudo foi assertivo. --------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha continuou declarando que em relação à 

questão das águas, mesmo num período de pandemia, foram realizadas sessenta e 

seis obras, umas mais pequeninas outras maiores mas sempre com um único intuito 

que foi o de colmatar esses deficits que tinham de há anos e sabiam o porquê de 

em anteriores mandatos as coisas não terem evoluído de forma tão rápida, por 

uma conjuntura, por um conjunto de problemas que foram surgindo ao longo dos 

tempos. Naqueles últimos dois anos o nosso país, a Europa e o mundo têm sofrido 

compulsivamente de modificações e é necessário serem reativos e prepararem-se 

para dar respostas assertivas às mesmas. ------------------------------------------------   

Disse a senhora vereadora Cláudia Guedelha que existiam um conjunto de projetos 

já executados e prontos para avançar a candidaturas, tinham também realizado 

um estudo, um levantamento sobre as condutas de água deste concelho para 

estarem preparados e atentos à criação de novos projetos para o futuro de forma 

a minimizar os vinte por cento e que era uma preocupação de todos. Continuou 

declarando que tinha ouvido as preocupações de todos e que eram também as suas 

e perguntou qual seria a resposta, naquele momento, depois de os munícipes 

precisarem tanto da ajuda do Município e da falha que houve em termos de 

resposta por parte do governo central e frisou que se estava a centrar na questão 

da saúde, porque precisavam do Município para tudo, até para comprar um simples 

balde de inox e a câmara, para que não falte nada aos seus munícipes e numa 

resposta assertiva aos mesmos, sempre procurou satisfazer as necessidades de 

apoios. E naquele momento frágil em que as famílias estão fragilizadas e os 

empresários também, perguntava qual era a solução. Reconheceu que iriam poupar 

e que já o tinham começado a fazer através de um estudo sobre as várias 

matérias para verem onde realmente seria possível reduzir despesas e isto já 

estava presente no dia-a-dia dos vereadores permanentes. Continuou dizendo que 

se apresentava um orçamento, tinham de prever o futuro, e que era necessário 

ter respostas e parecia-lhe controverso por uma lado quererem investir, quererem 

avançar, quererem apoiar, mas por outro lado não querem prejudicar ninguém pelo 

que perguntava como é que se fazia, tinham de evoluir de uma forma assertiva 

para não cometer riscos, tratava-se de um ano mas tinham de pensar também no 
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futuro e pensar mais além, mas no momento era o que era possível e para dar 

respostas não haveria outra hipótese senão aumentar estes impostos, por 

momento, na expectativa de que no futuro as coisas se alterem e minimizem e 

para que possam todos ter uma melhor qualidade de vida. ------------------------------  

O senhor vice-presidente interveio dizendo que era com enorme apreço que aquele 

orçamento era apresentado porque revelava uma coragem política por parte do 

senhor presidente no sentido de salvaguardar aquilo que podem ser as futuras 

necessidades da nossa comunidade, mas era, na realidade, um orçamento 

equilibrado porque era visível a continuidade do que eram os apoios sociais, os 

apoios na saúde, os apoios na educação. Aquelas eram as grandes prioridades dos 

vereadores permanentes: estarem próximos das pessoas, da comunidade e ter um 

orçamento equilibrado mas responsável, porque se poderia apresentar um 

orçamento não responsável e corroborando o que havia sido dito pela senhora 

vereadora Cláudia Guedelha, se vier a ser necessário apoiar a nossa comunidade 

com este orçamento, da forma como está redigido, permitia isso. Sublinhou a 

coragem do senhor presidente e declarou que nos seus pelouros foi feita contenção 

em colaboração com o senhor vereador Ricardo Clemente, houve um trabalho de 

muitas horas para “retirar gorduras” e despesas desnecessárias. Considerou o 

orçamento credível, equilibrado e será seguramente um orçamento de futuro que 

permitirá trazer conforto à nossa comunidade pelo que agradeceu ao senhor 

presidente a apresentação deste orçamento real e credível. ---------------------------  

O senhor presidente declarou que relativamente aos serviços em “outsourcing” em 

demasia sobrepondo-se um pouco ou havendo uma intersecção entre o que era os 

serviços de outsourcing e o que era o pessoal do Município. A contratação de mais 

pessoas teria de ser feita de uma forma mais equilibrada, a sua ocupação tinha de 

ser de uma forma mais racional. Daí que estivesse em curso, depois de um 

concurso público que foi feito, a reestruturação da orgânica do Município. A 

empresa estava a trabalhar nesse sentido, tendo feito várias entrevistas com 

pessoal dirigente e não só. Informou o senhor presidente que iria ter uma reunião 

com a empresa, reunião essa que já esteve agendada mas teve de ser adiada. O 

senhor presidente disse pretender um estudo para fazer uma orgânica nova, 

fazendo um regulamento baseado nessa orgânica encontrada. Afirmou que 

certamente os senhores vereadores também seriam chamados para tecer alguns 

comentários e opiniões sobre o assunto e disse que se pretende fazer uma 

racionalização da ocupação das pessoas e que uma determinada unidade orgânica, 
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de acordo com as competências que tem deverá ter um determinado número de 

pessoas para equilibrar essas competências. Desta maneira serão atingidos muitos 

benefícios nesse campo. Acrescentou o senhor presidente que se os projetos de 

obras que estavam feitos, se este estudo já tivesse avançado no primeiro 

semestre de dois mil e vinte e um provavelmente naquele momento o Município não 

estaria numa situação tão desafogada como tinha, independentemente das 

dificuldades que possa haver em termos orçamentais, porque a questão orçamental 

muitas vezes tem pouco a ver com a parte real, era uma questão que não era 

financeira mas sim orçamental, o que era um pouco diferente. O não haver 

dinheiro não quer dizer que não haja dinheiro, quer dizer que não há dinheiro em 

termos orçamentais em termos de rubrica orçamental. Daí que os vereadores não 

se admirassem que houvesse rubricas que tivessem pequenas verbas em dois mil e 

vinte e dois e nos anos cinco anos seguintes está diluído. O que não quer dizer que 

se as situações se inverterem não se possa antecipar os valores que estão em dois 

mil e vinte e quatro e dois mil e vinte e cinco para fazer mais cedo a obra que 

estava prevista para mais tarde. Afirmou que tudo era dinâmico e tinha de ser 

feito de acordo com as circunstâncias. E as circunstâncias dos tais vinte e três 

milhões de euros que houve de quebra foi o que obrigou a que houvesse algum 

travão nalgumas situações que foram ocorrendo, noutras não houve travão nenhum, 

como foi o caso dos apoios a entidades públicas e privadas no âmbito do COVID-

19. E esses vinte e três milhões de euros estariam aplicados noutra coisa e não 

haveria só vinte e três milhões de euros, haveria mais. ---------------------------------  

Foi deliberado, por maioria, aprovar as Grandes Opções do Plano dois mil e vinte e 

dois, traço, dois mil e vinte e seis, e remeter o documento à Assembleia Municipal 

para apreciação no âmbito das respetivas competências [alínea a) do artigo 

vigésimo quinto do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e 

treze, de doze de setembro]. --------------------------------------------------------------  

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação, por parte da Assembleia 

Municipal, das propostas de aplicação das taxas relativas à Derrama e ao Imposto 

Municipal sobre Imóveis. --------------------------------------------------------------------    

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e o senhor vereador Ricardo 

Clemente; abstiveram-se os senhores vereadores Desidério Silva e Victor Ferraz; 

votou contra o senhor vereador António Coelho. ------------------------------------------   

= ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 2022-2026 DO 
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MUNICÍPIO, INCLUINDO MAPA DE PESSOAL E QUADRO PLURIANUAL  

DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL – PROPOSTA = 

Pelo senhor presidente da câmara foi apresentado o documento respeitante ao 

Orçamento do Município para o ano dois mil e vinte e dois, traço, dois mil e vinte e seis, 

o qual importa, tanto em receitas como em despesas, na quantia total de oitenta e sete 

milhões, seiscentos e oitenta e dois mil e noventa e um euros.  -----------------------------  

Este documento fazia-se acompanhar do Mapa de Pessoal e do Quadro Plurianual de 

Programação Orçamental, documentos dos quais fica um exemplar arquivado na pasta 

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

Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta de Orçamento e Plano Orçamental 

Plurianual 2022-2026 do município, Mapa de Pessoal, Plano Anual de 

Recrutamentos e Quadro Plurianual de Programação Orçamental 2022-2026 e 

remetê-los à Assembleia Municipal para apreciação no âmbito das respetivas 

competências [alínea a) e o) do artigo vigésimo quinto do Anexo I da Lei número 

setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro]. ----------------------   

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação, por parte da Assembleia 

Municipal, das propostas de aplicação das taxas relativas à Derrama e ao Imposto 

Municipal sobre Imóveis. --------------------------------------------------------------------    

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e o senhor vereador Ricardo 

Clemente; abstiveram-se os senhores vereadores Desidério Silva e Victor Ferraz; 

votou contra o senhor vereador António Coelho. -----------------------------------------  

= DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS RELATIVAS AO ANO DE 

2022 – PROPOSTA = 

Pelo senhor presidente da câmara foram apresentados os documentos respeitantes às 

demonstrações financeiras previsionais relativas ao ano de dois mil e vinte e dois, 

documentos de que fica um exemplar arquivado na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.  -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse ter uma dúvida sobre os parâmetros dos 

financiamentos obtidos, uma vez que passam de trezentos mil euros, em dois mil e 

vinte e um, para quatro milhões, seiscentos e cinco mil euros, quase cinco milhões, 

em dois mil e vinte e dois, questionando a sua proveniência.----------------------------  

A senhora diretora do departamento de Gestão e Finanças informou que esses 

financiamentos eram provenientes do centro de dia, do COVID, entre outros. ------   

O senhor vereador perguntou se não estava relacionado com outros projetos de 
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financiamento. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que ainda era relativo ao “Portugal 2020”. ----------------  

Acrescentou a senhora diretora que se tratavam de verbas que ainda faltavam 

receber. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Notou o senhor vereador Victor Ferraz que representava um acréscimo de receita 

de quase quatro milhões e trezentos mil euros. De seguida, perguntou qual o 

significado dos pontos que estavam a negativo, informando a senhora diretora que 

eram relativos a pagamentos. ---------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as demonstrações financeiras previsionais 

relativas ao ano de dois mil e vinte e dois.  ----------------------------------------------  

 

 

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CANDIDATURA 

 N.º 180/2021 – 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 240,00€ (duzentos e 

quarenta euros), à Candidatura N.º 180/2021 com efeito a partir do início de 

dezembro de 2021; ------------------------------------------------------------------------  

b) Autorizar o pagamento do mês de dezembro de 2021; -----------------------------------  

c) Que o candidato terá 10 (dez) dias após o pagamento da primeira mensalidade de 

subsídio para apresentar o correspondente recibo de renda.” --------------------------  

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

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

= MEDICAÇÃO E AJUDAS TÉCNICAS – APOIAR UMA MUNÍCIPE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e nove de novembro 

último, foi apresentada uma proposta do seguinte teor:  ------------------------------------  

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

1. O Agregado Familiar (A.F.) é inelegível ao abrigo do Regulamento para Apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos de Albufeira; ------------------------------------------  

2. Em situações excecionais podem os A.F. cujo rendimento mensal “per capita” seja 

maior a 60% do salário mínimo nacional, mas que por, por razões imprevistas e 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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acidentais, seja necessário um apoio urgente e imediato, ser apoiados; ----------------  

3. A Munícipe Maria Rosa Santos Oliveira, é natural de Albufeira, tem vários 

problemas de saúde a situação familiar é sensível; --------------------------------------  

4. Que o apoio na medicação e na aquisição de óculos graduados é imprescindível para 

melhorar a qualidade de vida da Munícipe; -----------------------------------------------  

5. A pretensão se enquadra na alínea v), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro, que confere à Câmara Municipal competência para 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; -----------------------------------------------------------------------------------  

6. A situação se enquadra nesta previsão legal. ---------------------------------------------  

Proponho ---------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Digníssima Câmara delibere: ----------------------------------------------------------  

a) Aprovar a atribuição do apoio à medicação; ----------------------------------------------  

b) Aprovar o apoio na aquisição de óculos graduados para a Munícipe Maria Rosa Santos 

Oliveira;” -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 19/2021  

– REQUERIMENTO = 

Por Irion, Limitada foi apresentado um requerimento, datado de dezasseis de abril de 

dois mil e vinte e um, pelo qual solicita indemnização por danos sofridos na viatura da 

empresa, no dia catorze de abril de dois mil e vinte e um, quando se deslocava na 

estrada de Albufeira para os Olhos de Água em virtude do pavimento ter cola para 

alcatrão.  --------------------------------------------------------------------------------------  

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 a finalidade a que se destinava o presente 

processo, tornou-se inútil, pelo que, deverá a Câmara Municipal de Albufeira declarar a 

sua extinção, conforme decorre do n.º 1 do artigo 95.º do código do procedimento 

Administrativo (CPA). -------------------------------------------------------------------------  

Dessa deliberação de intenção, deve a Requerente ser notificada informando de que, a 

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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mesma poderá ser impugnada nos termos gerais (cfr. n.º 2 do artigo 95.º do CPA).” ------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer, mandar 

proceder nos estritos termos do nele sugerido. ------------------------------------------  

 

= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO QUE LIGA O CAMINHO DAS 

SESMARIAS À ESTRADA DE VALE RABELHO, FREGUESIA DA GUIA 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi solicitado pelo requerente, o certificado da natureza do com o qual a sua 

propriedade (prédio 36_AD_Guia) confronta e por onde tem acesso. ----------------------  

Após consulta da lista de bens imóveis do Município, verificou-se que este caminho não 

consta na mesma, pelo que se procedeu à averiguação da sua natureza. --------------------  

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

1) O caminho assinalado pelo requerente não possui topónimo no GeoPortal do Município 

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

2) Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; -----------------  

3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa n.º 04 

da distribuição em assunto; ---------------------------------------------------------------   

4) Na informação Jurídica consta o seguinte: -----------------------------------------------  

Decorrente da informação que se encontra inserida na Ficha esquemática da etapa 4, 

somos a concluir o seguinte: ------------------------------------------------------------------  

O troço detém uma extensão de 270 metros, tem o seu início em Vale Rabelho e 

desenvolve-se até ao Caminho das Sesmarias. O seu desenvolvimento se faz todo ele 

nos limites das propriedades adjacentes. ----------------------------------------------------  

O caminho detém na sua totalidade uma extensão de 270 metros, está em condições de 

ser considerado público, porquanto detém características para o efeito, e serve 11 

prédios. Faz ligação entre dois caminhos públicos, o mesmo está, à disposição de todas 

as pessoas desde há muitos anos conforme se afere pela ficha esquemática, pelo que o 

mesmo está no uso direto e imediato do público para fins de utilidade pública, pelo que, 

salvo melhor e superior entendimento, estamos perante um com caraterísticas de 

caminho público. -------------------------------------------------------------------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho nos termos do parecer jurídico emitido detém 

características para que seja caminho que revista natureza pública. -----------------------  

Esta proposta continha o mapa nela referida, documento que se dá por integralmente 

transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos referentes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO COM O TOPÓNIMO BECO DA 

TORRINHA, SITUADO EM MOURARIA, FREGUESIA DE  

ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Solicita o requerente David Ferreira Pereira a instalação de iluminação pública no 

caminho com o topónimo “Beco da Torrinha” através de comunicação constante na etapa 

1 da distribuição SGDCMA/2021/19695, no troço abaixo assinalado a vermelho, 

localizado em Mouraria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Concelho de 

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

Após verificação, constatou-se que o caminho em causa não consta da lista de bens 

imóveis do Município, procedeu-se à averiguação da sua natureza. Sendo o processo de 

análise e verificação constante na distribuição SGDCMA/2021/19695, e que se anexa à 

presente informação elaborada pelos serviços da DAVEGF, no qual o caminho acima 

representado é analisado. ---------------------------------------------------------------------  

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

1) O caminho em análise não possui topónimo no GeoPortal do Município de Albufeira; ---  

2) Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; -----------------  

3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontra na etapa n.º 6 da 

distribuição SGDCMA/2021/19695 (anexo1); --------------------------------------------   

4) Na informação jurídica elaborada para o caminho, constante na Etapa 6 da 

distribuição SGDCMA/2021/19695, cujo parecer se transcreve na totalidade para 

melhor entendimento e fundamentação da decisão: --------------------------------------  

“Face aos elementos apresentados pelo requerente, não resulta claro que a sua 

habitação confina com qualquer caminho público, nem se afere da legitimidade para 

concretizar o pedido. Salvo melhor entendimento estamos perante uma servidão do 
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prédio (30 CA) que dá acesso ao prédio que se encontra encravado (29 CA). O troço em 

apreço, desenvolve-se todo ele dentro do prédio 30 T, e concede passagem somente ao 

prédio 29 CA. O requerente detém e usufrui de passagem porquanto o acesso à sua 

habitação foi sendo permitido durante estes anos todos, sendo que resulta da análise 

dos processos de obra que as habitações que confinam para este troço não detinham 

inicialmente qualquer acesso, porquanto de acordo com o projeto aprovado que existe 

na Câmara, não resulta que o acesso desta habitação se faça por este troço, mas por 

dentro do logradouro do prédio que confina para Caminho da Quinta da Bolota. Esta 

passagem sempre foi uma cedência para beneficio do Prédio 30 CA. Salvo melhor 

entendimento estamos perante uma servidão de passagem (que foi sendo concretizada 

de forma pacifica e sempre tolerada pelo prédio serviente), e não perante um Caminho 

público, não revestindo este troço características para ser considerado Caminho 

publico, isto é; estar à disposição de todas as pessoas, estando no uso direto e imediato 

do público para fins de utilidade pública, aqui a utilidade pública não se consegue 

comprovar com a certeza jurídica espectável porquanto não existe um número 

significativo de pessoas a fazer uso diário deste troço. Anexa-se Ficha esquemática do 

pedido, que constava do anterior SGD 2020/58308.” ---------------------------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho em causa nos termos do parecer jurídico emitido, não detém 

características para que possua natureza pública. -------------------------------------------  

Esta proposta continha o mapa nela referida, documento que se dá por integralmente 

transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos referentes à 

presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------  

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

= TRÂNSITO – RUA DOS GIRASSÓIS, NA FREGUESIA DE ALBUFEIRA E 

OLHOS DE ÁGUA – ALTERAÇÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1) O trânsito na Rua dos Girassóis se processa atualmente em dois sentidos; ------------  

2) Foi solicitado por alguns moradores a alteração de sentido de trânsito dentro da 

Urbanização A-Ver-O-Mar, já que se verifica a existência de veículos estacionados 

nesta zona, impossibilitando o cruzamento de dois veículos; ----------------------------  

3) Se considera viável a alteração de sentido de trânsito proposta no troço da Rua dos 
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Girassóis que possui forma circular (Urbanização A-Ver-O-Mar), aumentando assim 

a segurança de circulação viária no local, mesmo que se verifiquem os costumeiros 

estacionamentos ao longo da via; ----------------------------------------------------------  

Sugere-se que: --------------------------------------------------------------------------------  

1. Nos 35 metros iniciais da Rua dos Girassóis, se mantenham os dois sentidos de 

trânsito; ---------------------------------------------------------------------------------------  

2. Seja alterado, para sentido único, o trânsito que atualmente se processa em dois 

sentidos, no troço da Rua dos Girassóis que possui forma circular (Urbanização A-Ver-

O-Mar); ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. No troço poente da Rua dos Girassóis que não possui saída, se mantenham, 

igualmente, os dois sentidos de trânsito; ----------------------------------------------------  

4. Sejam instalados 2 sinais de sentido proibido do tipo C1, dois sinais de sentido único 

do tipo H3 e um sinal proibição de virar à esquerda do tipo C11b na Rua dos Girassóis, 

conforme planta anexa. -----------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovara alteração 

de trânsito do troço em causa da Rua dos Girassóis a partir do dia 12 de janeiro de 

2022.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

= REEMBOLSOS – DESPESA EFETUADA POR MOTORISTA - FUNCIONÁRIO  

N.º 2833 - RENOVAÇÃO DE CARTÃO TACOGRÁFICO DE CONDUTOR  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 

Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, em regime de substituição, foi 

apresentada uma informação, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma 

cópia arquivada na pasta de documentos respeitante à presente reunião, e que, em 

conclusão, refere o seguinte:  ----------------------------------------------------------------  

”Assim sendo, no seguimento da publicação da Lei n.º 82/2019 de 2 de setembro que 

estabelece a responsabilidade da entidade patronal pela renovação dos títulos 

habilitantes indispensáveis ao desempenho das funções dos trabalhadores em funções 

públicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  

Remete-se à consideração da Exma. Câmara o reembolso da despesa anteriormente 

referida (ao respetivo funcionário) no próximo vencimento, condicionado à existência 

de fundos disponíveis.” ------------------------------------------------------------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.  ---------------------  
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= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – REQUERIMENTO DE EPIC SANA  

ALGARVE COPTA – COMPANHIA PORTUGUESA DE  

TURISMO DO ALGARVE = 

Pela empresa Epic Sana Algarve COPTA – Companhia Portuguesa de Turismo do 

Algarve, foi apresentado um requerimento datado de dezoito de novembro último, pelo 

qual solicita a emissão de licença especial de ruído para a realização de evento de 

Réveillon de 2021/2022, no Epic Sana Hotel, na Praia da Falésia, em Albufeira, na noite 

de trinta e um de dezembro corrente das vinte horas às quatro horas. --------------------   

Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem na Divisão 

de Polícia Municipal e Vigilância, do seguinte teor:  -----------------------------------------  

Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por EPIC SANA 

ALGARVE COPTA – Companhia Portuguesa de Turismo do Algarve, cumpre informar o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------  

- é pretensão do requerente a realização de evento de passagem de ano no Hotel Epic 

Sana Algarve, no dia 31 de dezembro, entre as 20:00h e as 04:00h; -----------------------   

- indica o requerente, através do formulário de pedido de LER, como medida 

minimizadora de ruído, que será o volume de som controlado a partir das 24h, sendo 

que a partir desse horário todos os acessos ao exterior estarão encerrados; -------------  

- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na 

proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e 

nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 

legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 

mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; -------------------------------------------   

- o presente pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma 

Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; - tratando-se de um 

evento de Reveillon, o qual ocorrerá em espaço fechado, não se vê inconveniente em que 

seja autorizado o horário requerido; ---------------------------------------------------------   

- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 

taxa diária 50€ (dias úteis) e de 75€ (sábados, domingos e feriados), nos termos da 

Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de 

Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário 

da República de 3 de Maio de 2010.” ---------------------------------------------------------  
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Este processo encontrava-se ainda instruído com uma minuta de Alvará de Licença 

Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 

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

Foi, por unanimidade, deferido nos precisos termos da informação dos serviços. ----  

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – REQUERIMENTO DE PIROTECNIA 

OLEIRENSE – FOGOS DE ARTIFÍCIO, LIMITADA = 

Pela empresa Pirotecnia Oleirense – Fogos-de-artifício, Limitada, foi apresentado um 

requerimento, datado de vinte e cinco de novembro último, pelo qual solicita a emissão 

de licença especial de ruído para a realização de um espetáculo de fogo-de-artifício, no 

Hotel Real Santa Eulália, em Albufeira, na noite de um de janeiro próximo das zero 

horas às zero horas e quinze minutos.  -------------------------------------------------------  

Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação, com origem na Divisão 

de Polícia Municipal e Vigilância, do seguinte teor:  -----------------------------------------  

“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Pirotecnia 

Oleirense-Fogos de Artifício, Lda, cumpre informar o seguinte: ---------------------------  

- pretende o requerente o lançamento de fogo de artifício na praia de Sta Eulália, 

frente ao Hotel Real Sta Eulália, em festa de passagem de ano, na noite de 31 de 

dezembro para 1 de janeiro, durante aproximadamente 15 minutos, entre as 00:00h e 

as 00:15h; -------------------------------------------------------------------------------------   

- considera-se que o presente pedido se insere na tipologia de atividade ruidosa 

temporária na proximidade de edifícios de habitação, que é interdita aos sábados, 

domingos e feriados, e nos dias úteis entre as 20h e as 08h, nos termos conjugados do 

disposto na alínea b) do artigo 3.º e na alínea a) do artigo 14.º do Regulamento Geral do 

Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro; --------------------   

- o pedido para o lançamento de fogo de artifício, apenas poderá ser satisfeito se a 

Câmara Municipal conceder uma Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do 

RGR; -------------------------------------------------------------------------------------------  

- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 

taxa de 100€, nos termos da Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras 

Receitas do Município de Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 

publicado na II Série do Diário da República de 3 de Maio de 2010. -----------------------   

Informa-se, ainda, que a realização de espetáculos de fogo de artifício carece de 

parecer dos Bombeiros, encontrando-se o requerente a aguardar o mesmo. Assim, 

sugere-se, que a entrega do alvará de Licença Especial de Ruído fique condicionada à 

apresentação da referida autorização, uma vez que em termos da produção de ruído 
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nada há a opor quanto à emissão do alvará de LER. ------------------------------------------  

Relativamente à ocupação do espaço público de domínio marítimo, a respetiva 

autorização encontra-se a ser tratada pela UA na distribuição SGDCMA/2021/78008.” -    

Este processo encontrava-se ainda instruído com uma minuta de Alvará de Licença 

Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 

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

Foi, por unanimidade, deferido nos precisos termos da informação dos serviços. ----  

 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE LAR, CRECHE E 

CENTRO DE DIA DOS OLHOS DE ÁGUA  

– REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA – INFORMAÇÃO = 

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o valor de cerca de cem mil euros 

apresentado para a revisão de preços desta empreitada, suscitava-lhe uma dúvida. 

No documento, o técnico apresenta o valor da revisão de preços. Contudo, não 

refere mais nenhuma informação, nem apresenta nenhuma justificação viável 

relativamente a isso. -------------------------------------------------------------------------   

A sua questão prende-se com a necessidade de ser demonstrada pelos técnicos, 

uma justificação para esta alteração ou revisão de preços, ou seja, o que são 

estes cem mil euros. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente informou que a revisão de preços é obrigatória nas 

empreitadas de obras públicas, nos termos previstos no decreto-lei número seis, 

de seis de janeiro de dois mil e quatro. Disse ainda que, para além desta 

informação, podia pedir ao técnico que sustente. ----------------------------------------  

Considerou o senhor vereador Victor Ferraz que para aprovarem algum assunto, 

não o podem fazer só com base naquilo que o técnico diz, mas convém que 

justifique o porquê. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que poderia pedir uma fundamentação desta matéria, e 

o assunto ser retirado, o que foi aceite. --------------------------------------------------  

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor 

instrução. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

= PLANOS – PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – DISCUSSÃO 

PÚBLICA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido e subscrita pela senhora chefe da Divisão 

de Planeamento e Reabilitação Urbana, em regime de substituição, foi apresentada uma 

H – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

G – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
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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: -------   

“6. CONCLUSÃO: -----------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, encontra-se o procedimento em condições da digníssima Câmara 

Municipal, caso assim o entenda, deliberar: --------------------------------------------------   

1. Manifestar concordância com a Ponderação dos resultados da Conferência 

Procedimental, e dar conhecimento à DGU, DPUAI, SMPC e UA para proceder 

conforme indicado; ------------------------------------------------------------------------  

2. Manifestar concordância com a presente proposta de alteração ao Plano Director 

Municipal de Albufeira; --------------------------------------------------------------------  

3. Determinar a abertura do procedimento de discussão pública, da referida proposta, 

nos termos do artigo 89.º do RJIGT; -----------------------------------------------------  

4. Determinar que o referido período de discussão pública tenha a duração de 30 dias, 

anunciado com a antecedência de 5 dias, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 89.º 

do RJIGT; ----------------------------------------------------------------------------------  

5. Determinar a necessária divulgação através de Aviso a publicar no Diário da 

República e a divulgar através da comunicação social, do sítio na internet do 

Município de Albufeira e no Boletim Municipal, nos termos do previsto no n.º 1 do 

artigo 89.º, da alínea a) do n.º 4 do artigo 191.º e do n.º 3 do artigo 192.º do RJIGT; -  

6. Aprovar as Minutas de Aviso e de Ficha de Participação em anexo; --------------------  

7. Dar conhecimento às entidades do Relatório da Ponderação dos Resultados da 

Conferência Procedimental e da deliberação de Câmara.” -------------------------------  

Sobre este assunto, o senhor presidente convidou o senhor diretor do 

departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, arquiteto Eduardo Viegas, a 

intervir. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas começou por informar que esta questão está 

como procedimento de alteração ao PDM, que foi despoletado no contexto do 

procedimento do processo da Faceal, do regulamento do PDM naquela zona, que é 

uma zona de extração de inertes, na sequência daqueles terrenos e de estar em 

curso, e já estar com concessão do espaço. Foi um projeto de natureza diferente, 

e identificou-se esta necessidade, há uns meses atrás, de se iniciar este 

procedimento. O que está em causa é uma alteração ao regulamento, de enquadrar 

as ações que se venham a desenvolver. ----------------------------------------------------  

Disse o senhor arquiteto Eduardo Viegas que a conferência procedimental ocorreu 

em setembro, e os pareceres são globalmente favoráveis, com algumas condições. 
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A ponderação das condições colocadas são recomendações, e em termos de 

alteração propriamente dita, não se vê grande expressão, realçando que para 

levar o procedimento a bom porto, importa agora proceder à discussão pública. -----  

O senhor presidente perguntou se este assunto só estava relacionado com a 

Faceal, respondendo o senhor arquiteto afirmativamente. ------------------------------  

O senhor presidente disse que esta situação decorreu de um problema que surgiu 

na questão da efetivação daquele projeto que está a decorrer na Faceal, por uma 

cooperativa que é a Martrain, e cuja não alteração do uso do solo naquele espaço 

inquina o procedimento da ocupação do espaço. -------------------------------------------  

Considerou o senhor presidente que esta questão já deveria ter sido vista há 

cerca de seis ou sete anos, mas não o foi. A par disso, e também não foi 

descoberto nessa altura, foi efetuado no ano passado uma alteração da escritura 

nova sobre a introdução de espaços que não estavam contemplados. Havia aqui uma 

série de erros ou falhas, e também alguma desconexão, em tempos, entre a 

câmara municipal e a cooperativa, acrescentando que todo este processo é muito 

moroso, e a cooperativa está apreensiva, porque o financiamento da União 

Europeia também termina, uma vez que se trata do “Portugal 2020”. -----------------  

O senhor presidente disse desconhecer por mais quanto tempo é que isto poderá 

demorar, até porque a cooperativa tem feito uma série de mensagens um bocado 

alarmistas da situação, porque o projeto só pode ser na totalidade aprovado, 

quando isto for classificado, sendo que o solo, neste momento naquela zona, está 

classificado como extração de inertes. ----------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que não foi esse exatamente o caminho 

que seguiram. Focaram-se nesta questão de enquadrar equipamentos naquele local, 

a questão do bairro poderá ter um enquadramento diferente, em termos de direito 

anterior e de habitabilidade já existente. ------------------------------------------------  

Questionou o senhor presidente se não fica com a possibilidade de resolução com 

esta revisão, ao que o senhor arquiteto respondeu que esse não foi o foco 

principal. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente perguntou quanto tempo é que poderá ainda demorar.-----------  

O senhor arquiteto informou que haverá a discussão pública, a que se segue o 

relatório de ponderação, depois será submetido novamente à Câmara Municipal e à 

Assembleia Municipal e, finalmente, a publicação em Diário da República. ------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou, e dado que estavam a tratar do 

assunto, por que é que o foco não está também na parte habitacional, 
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questionando se uma coisa impedia o desenvolvimento da outra.  -----------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que não sendo uma propriedade global, a 

câmara municipal adquiriu, quer pôr em vários sítios aquilo que tem de pôr e muito 

bem, mas existe lá aquela situação habitacional de há trinta, quarenta, cinquenta 

anos. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse o senhor vereador que o que lá está é do conhecimento de todos. No 

entanto, e se houver a possibilidade de deslocar logo tudo, julgava ser melhor do 

que depois vir aqui outra coisa só com aquilo, sob pena de andarmos aqui só a 

fazer ações pontuais, sublinhando que está apenas a tentar encontrar aqui uma 

solução de conjunto. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas esclareceu que fizeram este procedimento 

nestes moldes, e consultaram previamente a CCDR – Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve sobre o caminho que poderiam seguir. Sabem 

dos constrangimentos que há na alteração da classificação do solo e na 

classificação do solo. Por isso é que a estratégia aqui seguida foi uma alteração 

de regulamento, o solo continua a ser de zona de extração de inertes, o que foi 

encaixado foi na requalificação da pedreira, em que são permitidas um conjunto de 

ações, entre as quais, equipamentos. Não é uma questão de edificabilidade. Para 

um horizonte relativamente curto para este procedimento, foi a solução 

encontrada para que se chegasse a bom porto, caso contrário, poderiam passar 

aqui anos a discutir este assunto. ----------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que a classificação do solo continua a ser de extração 

de inertes, só que neste momento permite outros usos, reforçando que é também 

urgente a resolução da outra parte. -------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz relembrou a questão dos prazos para a 

concretização daquela obra, sendo que termina em março ou maio a questão para a 

apresentação do projeto e do início da obra. ---------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que o projeto foi apresentado e, neste 

momento, o assunto está do lado do município, porque estamos a condicionar a 

apreciação a este procedimento. -----------------------------------------------------------  

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

termos da mesma: ----------------------------------------------------------------------------  

a) manifestar concordância com a Ponderação dos resultados da Conferência 

Procedimental, e dar conhecimento à Divisão de Gestão Urbanística, Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor, Serviço Municipal de 
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Proteção Civil e Unidade do Ambiente para proceder conforme indicado;  ------------   

b) manifestar concordância com a presente proposta de alteração ao Plano de 

Diretor Municipal de Albufeira; -------------------------------------------------------------   

c) determinar a abertura do procedimento de discussão pública, da referida 

proposta, nos termos do artigo octogésimo nono do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial;  ------------------------------------------------------  

d) determinar que o referido período de discussão pública tenha a duração de 

trinta dias, anunciado com a antecedência de cinco dias, nos termos previstos no 

número dois do artigo octogésimo nono do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial;  --------------------------------------------------------------------------  

e) determinar a necessária divulgação através de Aviso a publicar no Diário da 

República e a divulgar através da comunicação social, do sítio na internet do 

Município de Albufeira e no Boletim Municipal, nos termos do previsto no número 

um do artigo octogésimo nono, da alínea a) do número quatro do artigo centésimo 

nonagésimo primeiro e do número três do artigo centésimo nonagésimo segundo do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial;  ------------------------------  

f) aprovar as Minutas de Aviso e de Ficha de Participação;  ---------------------------  

g) dar conhecimento às entidades do Relatório da Ponderação dos Resultados da 

Conferência Procedimental e da presente deliberação de Câmara. ---------------------   

= PLANOS – PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – REABERTURA DO 

PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DA REVISÃO  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido e subscrita pela senhora chefe da Divisão 

de Planeamento e Reabilitação Urbana, em regime de substituição, foi apresentada uma 

informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia arquivada 

na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui referindo:  ------  

”3. SUGESTÃO DE PROCEDIMENTO: -------------------------------------------------------   

Face ao exposto, considera-se que a digníssima Câmara Municipal encontra-se em 

condições, caso assim o entenda, de deliberar: ----------------------------------------------  

1 - Aprovar a reabertura do procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Albufeira, fixando um prazo de 3 anos para a conclusão do procedimento de revisão, 

no sentido de adequar este procedimento às sucessivas alterações legislativas 

ocorridas, aceitando como válidas as etapas realizadas no anterior procedimento de 

revisão do PDM e, atento ao princípio do aproveitamento dos atos administrativos 

praticados, utilizar o conjunto de conteúdos documentais e materiais já produzidos 
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no procedimento anterior, por se considerar o interesse público da sua utilização, os 

meios técnicos e humanos disponíveis e os prazos legalmente definidos para efeitos 

de tramitação deste procedimento de revisão do PDM.--------------------------------- 

2 - Determinar a abertura do período de participação prévia da reabertura do 

procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal de Albufeira, por um período de 

15 dias úteis, que terá início após a publicação do Aviso no Diário da República, nos 

termos do n.º 3 do artigo 119.º, conjugado como o n.º 1 do artigo 76.º e com o n.º 2 

do artigo 88.º, todos do RJIGT;  ---------------------------------------------------------  

3 - Publicitar a deliberação no Diário da República e proceder à sua divulgação na 

comunicação social e no sítio eletrónico do Município, nos termos do n.º 3 do artigo 

119.º, conjugado como o n.º 1 do artigo 76.º e a alínea c) do n.º 4 do artigo 191.º, 

todos do RJIGT;  --------------------------------------------------------------------------  

4 - Dar conhecimento do teor da deliberação à Assembleia Municipal de Albufeira; ------  

5 - Dar conhecimento do teor da deliberação às Juntas de Freguesia; ---------------------  

6 - Dar conhecimento do teor da deliberação à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve).” ---------------------------------  

O senhor diretor do departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, arquiteto 

Eduardo Viegas, informou que o procedimento de revisão do PDM foi iniciado há 

uns anos, que o seu prazo de elaboração definido foi de três anos, que foi 

prorrogado por mais três e que a legislação não permite nova prorrogação, sendo 

que existem constrangimentos em termos dos prazos que estão definidos por lei. ---   

O senhor arquiteto disse que os prazos do procedimento do PDM terminam em 

março do ano que vem, têm mantido contactos com o senhor presidente e querem 

que as coisas corram o melhor possível. Têm recomendado, e parece-lhe que é 

uma solução ajuizada, de determinar aqui o mais cedo possível o reinício do 

procedimento do PDM, aproveitando todos os atos já realizados no procedimento 

anterior, para que quando cheguemos a março e seja necessário convocar uma 

comissão de acompanhamento, não termina ao mesmo tempo que o procedimento 

que está em curso. ---------------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor arquiteto Eduardo Viegas explicando que este reinício implica 

novo procedimento de participação preventiva, propondo que se mantenham 

classificados os atos já praticados, incluindo a constituição da Comissão de 

Acompanhamento, que foi um ato administrado pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve, sendo o principal dar continuidade a este 

procedimento para que ele possa prosseguir. ---------------------------------------------  
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O senhor vereador Desidério Silva perguntou se estavam a falar da revisão do 

PDM global, dizendo ter todo o interesse em ter com os técnicos da câmara, com 

o próprio executor, sendo que não tem ideia do que é que está pensado, no âmbito 

estratégico, em relação ao plano global para o município. Considerou que uma coisa 

é dar aqui o sinal para que se avance, e outra é a necessidade urgente de terem 

conhecimento daquilo que está pensado, previsto ou, pelo menos, referenciado 

como estratégia para a alteração do PDM e para o concelho. Assim, sugeria ao 

senhor presidente marcar uma reunião com a equipa técnica, no sentido de todos 

os vereadores terem acesso e fazerem as perguntas. -----------------------------------  

O senhor presidente concordou e disse que iria reunir a equipa técnica interna e 

externa, no início de janeiro. ---------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a questão levanta-se não propriamente 

por causa do PDM, este recupera as alterações à lei dos solos que foi aprovada 

em dois mil e quinze, e o artigo centésimo nonagésimo nono, dava em dois mil e 

quinze, prazo até dezembro de dois mil e vinte e dois, para plasmar nos PDM dos 

municípios a nova classificação dos solos, o que não foi feito, ou seja, em seis, 

sete anos, não se fez esse trabalho de passagem para o PDM. Vai incorporar 

também na questão da revisão do PDM, que é revisão desde dois mil e dezasseis 

talvez, dá a sensação que fizeram em dois mil e dezoito, onde foram feitas 

algumas consultas e reuniões de trabalho. ------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que a questão é mesmo esta, que se está a 

reiniciar um processo que já tinha sido iniciado em dois mil e dezasseis, desde a 

revisão do PDM, relembrando que até se contratou uma empresa para fazer isso e 

que se ia aproveitar agora o trabalho dessa empresa que supostamente já deveria 

ter concluído os trabalhos há muito tempo, em julho de dois mil e dezanove, mais 

três anos, e os três anos acabam em março deste ano, perguntando o senhor 

vereador se, começando agora, conseguiríamos ter tudo terminado até março. ------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas esclareceu que a revisão não vai estar toda 

terminada em março, têm que solicitar uma conferência procedimental até março. 

A estratégia que têm pensada é primeiro a conferência procedimental levar com os 

trabalhos de diagnóstico e a estratégia de desenvolvimento, não propriamente a 

proposta final do plano, até porque isso seria incomportável, quer para a equipa, 

quer para fazer uma discussão condigna a que esse trabalho todo obriga. ------------  

O senhor vereador António Coelho interveio dizendo que neste momento vamos 

convidar todas as entidades externas e internas que concorrem para este 
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procedimento, perguntando para que efeito. ----------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que isso supostamente já foi feito em dois 

mil e dezasseis. ------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho notou que era aqui mencionada a conferência 

procedimental. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas explicou que uma conferência procedimental é 

um órgão que está previsto no Regime jurídico de gestão territorial, para 

acompanhar a revisão do PDM. É nomeada pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve, é composta por cerca de vinte a vinte e duas 

entidades, são convidados os municípios limítrofes, a Assembleia Municipal, a 

Câmara Municipal também são representadas. Este foi um procedimento todo feito 

em dois mil e dezasseis, certamente agora será necessário que todas as entidades 

nomeiem novos representantes, mais que não seja, pelo tempo passado. Nessa 

conferência cada entidade emitirá os seus pareceres, sob a presidência da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, e fará a sua 

análise dos elementos que lhe forem apresentadas. --------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que nesta altura também já fizeram uma 

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

Prosseguiu o senhor arquiteto dizendo que a câmara municipal é que propõe, 

solicita à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve a 

convocatória da conferência. ----------------------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas continuou dizendo que a legislação é toda a 

mesma, a saber, a Lei de bases e o Regime. Aquela questão dos planos especiais e 

esta adaptação à nomenclatura, podiam-se confundir, mas são duas coisas 

diferentes. ------------------------------------------------------------------------------------  

Explicou o senhor arquiteto Eduardo Viegas que não era possível fazer a simples 

adaptação do espaço, porque isto implica mudar o plano todo do avesso, é um 

plano novo. Este plano foi feito à luz do decreto-lei número sessenta e nove, de 

mil novecentos e noventa, que não tinha só duas categorias de espaço, tinha seis 

ou sete, e agora passa só a ser urbano e rústico, e depois as subcategorias. Era 

tão diferente que não dava para adaptar. Poder-se-á pensar que é só adaptar, é 

simples, vamos pôr uma coisa aqui e ali e está feito, mas não é. É um plano todo 

novo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a sua dúvida era essa, tendo em conta 

isso, e sabendo quais as consequências, se esse prazo que adiámos, terá algumas 
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consequências diferentes destas, ou seja, o facto de não cumprirmos aquilo que 

adiámos nestes três anos, esse prazo, não irá ter repercussões para a própria 

câmara municipal, tendo em conta essa legislação. ---------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas referiu que nesta fase estão ainda dentro do 

verde. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Questionou o senhor vereador Victor Ferraz o que aconteceria depois dessa data, 

uma vez que o senhor arquiteto disse que não iriamos cumprir os prazos. ------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas esclareceu que não disse que não iriam cumprir 

os prazos, que o objetivo dos serviços é cumprir. ----------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que relativamente ao plano estratégico de 

desenvolvimento do concelho, e aquilo que tem sido apresentado, já houve 

investimentos feitos, disse ter alguma curiosidade naquele grande investimento que 

está por trás dos estaleiros da câmara e do cemitério, sobre aquilo que é o uso do 

solo e tem que ser alterado, perguntando se nesta revisão já está calculado tudo 

isto, designadamente, se estão considerados os projetos para esses terrenos que 

foram adquiridos pelo município e, ao mesmo tempo, está alinhado com este plano 

estratégico de desenvolvimento para o concelho, com a revisão do PDM. -------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas respondeu que os serviços conhecem os 

terrenos que são da câmara, sabem quais os objetivos genéricos, os projetos a 

desenvolver, e quais os equipamentos que serão de prever nestas zonas. -------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou se já estava contemplado. --------------   

Informou o senhor arquiteto Eduardo Viegas que não era uma questão de estar 

contemplado, poderá não estar lá uma planta desenhada com isto, mas sabem que 

é para fazer. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

termos da mesma:  ---------------------------------------------------------------------------  

a) aprovar a reabertura do procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Albufeira, fixando um prazo de três anos para a conclusão do procedimento de 

revisão, no sentido de adequar este procedimento às sucessivas alterações 

legislativas ocorridas, aceitando como válidas as etapas realizadas no anterior 

procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal e, atento ao princípio do 

aproveitamento dos atos administrativos praticados, utilizar o conjunto de 

conteúdos documentais e materiais já produzidos no procedimento anterior, por se 

considerar o interesse público da sua utilização, os meios técnicos e humanos 

disponíveis e os prazos legalmente definidos para efeitos de tramitação deste 
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procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal;  -----------------------------------  

b) determinar a abertura do período de participação prévia da reabertura do 

procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal de Albufeira, por um período 

de quinze dias úteis, que terá início após a publicação do Aviso no Diário da 

República, nos termos do número três do artigo centésimo décimo nono, conjugado 

com o número um  do artigo septuagésimo sexto e com o número dois do artigo 

octogésimo oitavo, todos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial;  -----------------------------------------------------------------------------------  

c) publicitar a presente deliberação no Diário da República e proceder à sua 

divulgação na comunicação social e no sítio eletrónico do Município, nos termos do 

número três do artigo centésimo décimo nono, conjugado com o número um do 

artigo septuagésimo sexto e a alínea c) do número quatro do artigo centésimo 

nonagésimo primeiro, todos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial;  -----------------------------------------------------------------------------------  

d) dar conhecimento do teor da presente deliberação à Assembleia Municipal de 

Albufeira, às Juntas de Freguesia e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve (CCDR Algarve).-------------------------------------------------------  

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 

Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a 

processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, que foram rubricadas pelos Senhores Membros do 

Executivo e se destinam a arquivo na pasta de documentos respeitante à presente 

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

As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, foram 

elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. -------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 12455II de 08-03-2021; 12455DFV de 08-03-2021; 

12455CE de 08-03-2021 e 12455 de 08-03-2021 -------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 59/1974 -----------------------------------------------------------------  

Requerente: Quinta do Escarpão – Golfe e Animação Atividades Turísticas, S.A. ---------  

Local da Obra: Vale Navio, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará 20/1989 -----------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e dois de novembro de dois mil 

e vinte e um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 

prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  
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A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 6051II de 06-02-2020; 6051 de 06-02-2020; 50496 de 

17-11-2020, 7814 de 08-02-2021; 33997 de 28-06-2021 e 39994 de 30-07-2021 -------  

Processo n.º: Lot.º 299/1980 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Regina Maria Samagaio Cardoso e Outro --------------------------------------  

Local da Obra: Rua Manuel Teixeira Gomes, Lote n.º 61, Montechoro, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 14/1983 -------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar a alteração do loteamento nos termos e 

condições do parecer técnico de vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e 

um e em face da informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras 

Particulares de dezasseis de novembro de dois mil e vinte e um, que refere não 

terem sido recebidas quaisquer reclamações, observações ou sugestões 

relacionadas com a alteração de loteamento. ---------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 13404 de 24-11-2021 -------------------------------------------  

Processo n.º: 14EA/2015 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Karen Rubia Elias Rodrigues ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Feira Franca de Albufeira, Largo da Feira, Caliços, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------  

Assunto: Despacho do Sr. Presidente datado de 25/11/2021 para ratificação sobre o 

pedido de Licença – Instalação de recinto itinerante – Divertimento mecanizado, 

“Carrossel – Cangurito Show” -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente 

datado de vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e um e, assim, 

considerar-se deferido o pedido de licença para instalação de recinto itinerante, 

conforme requerido, tendo em conta e nos termos do parecer da Chefe da Divisão 

de Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte e cinco de 

novembro de dois mil e vinte e um. --------------------------------------------------------  
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Mais delibera esta câmara determinar que os serviços camarários competentes 

procedam à elaboração do Plano de evacuação em situações de emergência 

aplicável ao recinto. -------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 13429 de 24-11-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 4EA/2021 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carlos Alberto Augusto Bicho --------------------------------------------------  

Local da Obra: Feira Franca de Albufeira, Largo da Feira, Caliços, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  

Assunto: Despacho do Sr. Presidente datado de 25/11/2021 para ratificação sobre o 

pedido de Licença – Instalação de recinto itinerante – Divertimento mecanizado, 

“Carrossel – Infantil Santo António II”------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente 

datado de vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e um e, assim, 

considerar-se deferido o pedido de licença para instalação de recinto itinerante, 

conforme requerido, tendo em conta e nos termos do parecer da Chefe da Divisão 

de Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte e cinco de 

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

Mais delibera esta câmara determinar que os serviços camarários competentes 

procedam à elaboração do Plano de evacuação em situações de emergência 

aplicável ao recinto. -------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 46118 de 02-09-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 541/2006 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Famoso Parâmetro unipessoal, Lda. --------------------------------------------  

Local da Obra: Caminho do Paraíso, Lagoas, freguesia de Ferreiras ------------------------  

Assunto: Pedido de vistoria às obras de urbanização com vista à receção provisória e 

consequente redução de caução --------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado informar o requerente de que, tendo em conta o 

auto de vistoria número oito, barra, dois mil e vinte e um, e nos termos do 

mesmo, esta Câmara Municipal tem a intenção de indeferir o pedido de receção 

provisória, autorizando contudo a redução da caução em sessenta em cinco por 

cento do seu valor inicial (139.472,40€), ficando retido a favor da Câmara o valor 

de 48.815.34€. ------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA70892 de 13-11-2020 e SGDCMA75726 de 16-11-

2021 -------------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 09/2020/49776 ----------------------------------------------------------------  
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Requerente: Maria Emília da Conceição ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Dr. Diogo Leote, n.º 11, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado – Extinção do Procedimento --------------  

Foi, por unanimidade, 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 seis de novembro de dois mil e vinte e um. -----------------------  

Mais delibera esta Câmara mandar transmitir ao requerente o teor da presente 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 54791 de 15-12-2017; 50447 de 30-10-2018; 17803 de 29-

04-2020 e 18026 de 04-05-2020 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 479/1999 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Alugotel – Imobiliária Turística e Urbana, S.A. --------------------------------  

Local da Obra: Av.ª Sá Carneiro, Aldeamento Vilanova, Areias S. João, Lote n.º 1-B, 

freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração na fração “A”--------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de dezoito de novembro de dois mil e vinte e um. ----  

 Requerimento (s) n.º (s): 33758DPUAI de 30-07-2019; 33758 de 30-07-2019; 

30798II de 11-06-2021 e 30798 de 11-06-2021 --------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 684/1981 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Palmitur – Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, Lda. ------------------  

Local da Obra: Edifício Palmeira Galé, Lote n.º 32, Praia da Galé, freguesia da Guia ------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 01/1985 -------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de quinze de novembro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 49151DREOP de 11-11-2020 e 49151 de 11-11-2020 ----------  

Processo n.º: 69/1984 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Jamila Elaidous e Romeu Oliveira Boiça ----------------------------------------  

Local da Obra: Vale da Azinheira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina e casa de máquinas – Legalização ---------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
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técnica de dezoito de outubro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 13460 de 26-03-2019; 27050 de 17-06-2019; 45243 de 

17-10-2019; 34067 de 13-08-2020; 11169 de 01-03-2021 e 54360 de 20-10-2021 -------  

Processo n.º: 10CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Nuno Miguel da Conceição Santo -----------------------------------------------  

Local da Obra: Rua dos Lírios, n.º 33-A, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------  

Assunto: Exposição - Requerendo o cancelamento do processo de obras relativo ao 

pedido de Comunicação Prévia - Construção de piscina, referente ao requerimento 

13460 de 26-03-2019-------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de cancelamento da pretensão 

referente ao requerimento treze mil quatrocentos e sessenta de vinte e seis de 

março de dois mil e dezanove, apresentada no requerimento número cinquenta e 

quatro mil trezentos e sessenta de vinte de outubro de dois mil e vinte e um, com 

fundamento na informação técnica de dez de novembro de dois mil e vinte e um. ---  

 Requerimento (s) n.º (s): 96 de 02-01-2021 ----------------------------------------------  

Processo n.º: 336/1996 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Luís Rato Jorge -----------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, Lote n.º 75, freguesia da Guia --------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia e legalização de piscina e pérgula ---------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de quinze de novembro de dois mil e vinte e um e parecer técnico de vinte 

e dois de novembro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de sessenta dias 

para resposta. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 32884PE de 03-07-2018; 32884PU de 03-07-2018; 32884 

de 03-07-2018; 16650 de 17-04-2020; 16650IT de 17-04-2020; 33278IT de 10-08-

2020; 33278 de 10-08-2020; 42339IT de 07-10-2020; 42339 de 07-10-2020; 50782 

de 18-11-2020; 50782EE de 18-11-2020; 18638 de 09-04-2021; 18638CMDF de 09-04-

2021; 18638IT de 09-04-2021; 18638PT de 09-04-2021 e 52640 de 12-10-2021 --------  

Processo n.º: 10/1984 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Peter Simon Zylka e Riccardo Dino Acconci -----------------------------------  

Local da Obra: Álamos, freguesia da Guia ---------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Ampliação de moradia – Legalização -------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  
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Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística datada de trinta de novembro de dois mil e vinte e um. ------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 41811 de 01-10-2020; 55525 de 12-12-2020; 13506 de 12-

03-2021; 47727 de 13-09-2021 e 56533 de 02-11-2021 -----------------------------------  

Processo n.º: 79/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Emanuel Miguel Saraiva e Outros ----------------------------------------------  

Local da Obra: Patã de Baixo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação multifamiliar, piscina e muros de vedação --  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e 

um e parecer técnico de vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e um. --------  

 Requerimento (s) n.º (s): 35954 de 27-08-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 50/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Algarosa – Sociedade Gestora de Hotéis, Lda. --------------------------------  

Local da Obra: Cerro de Malpique, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------  

Assunto: Licença – Demolição de edificação existente e construção de moradia 

unifamiliar, piscina e muros de vedação ------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de oito de novembro de dois mil e vinte 

e um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 

indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

Mais delibera esta câmara não aceitar a proposta referente à linguagem 

arquitetónica e materiais/cores a aplicar nos termos dos artigos terceiro, décimo 

quinto e centésimo vigésimo primeiro do Regulamento Geral das Edificações 
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Urbanas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 30403 de 22-07-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 76/2007 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Daniel Mendonça Pires e Outros -----------------------------------------------  

Local da Obra: Torre da Medronheira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------  

Assunto: Licença – Construção de edifício de habitação coletiva, piscina e muros de 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e nove de novembro de dois mil 

e vinte e um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 

prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 7618 de 14-02-2020; 14889 de 22-03-2021 e 51294 de 

04-10-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 909/1989 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Allan Hugh Keep Edwards-------------------------------------------------------  

Local da Obra: Lentiscais, freguesia de Paderne --------------------------------------------  

Assunto: Exposição – Requerendo pedido de desistência relativo à legalização de obras 

de construção de sótão em edificação existente, referente ao requerimento n.º 7618 

de 14/02/2020 --------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de desistência da pretensão 

referente ao requerimento sete mil seiscentos e dezoito de catorze de fevereiro 

de dois mil e vinte, apresentada no requerimento número cinquenta e um mil 

duzentos e noventa e quatro de quatro de outubro de dois mil e vinte e um, com 

fundamento na informação técnica de oito de novembro de dois mil e vinte e um. ---  

Mais delibera esta Câmara Municipal remeter o processo à Divisão de Fiscalização 

e Vistorias para verificação da legalidade urbanística. ----------------------------------  
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 Requerimento (s) n.º (s): 51250 de 01-10-2021 -------------------------------------------  

Processo n.º: 40/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Perfil Radical, Lda. --------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro da Águia, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação multifamiliar, piscina e muros 

de vedação -------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de oito de novembro de dois mil e vinte e um. --------  

 Requerimento (s) n.º (s): 19618PU de 15-04-2021; 19618II de 15-04-2021 e 19618 

de 15-04-2021 ---------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 157/1974 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Yohann Henri Antoine Fievet e Outra ------------------------------------------  

Local da Obra: Patroves, Lote n.º 24, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 6/1989---------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar a alteração do loteamento nos termos e 

condições do parecer técnico de vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e 

um e em face da informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras 

Particulares de doze de novembro de dois mil e vinte e um, que refere não terem 

sido recebidas quaisquer reclamações, observações ou sugestões relacionadas com 

a alteração de loteamento. ------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 56242 de 20-12-2019; 15466 de 08-04-2020; 15714 de 14-

04-2020; 18901 de 09-05-2020; 19693 de 14-05-2020; 19799 de 15-05-2020; 20312 

de 19-05-2020; 55807 de 15-12-2020; 47323D de 10-09-2021; 47323 de 10-09-2021; 

49910 de 24-09-2021; 49816 de 24-09-2021; 55459DREOP de 27-10-2021; 

55459APA de 27-10-2021 e 55459 de 27-10-2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: 48CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Exclusive Villas, Lda. ------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Ponta da Baleeira, Lote n.º 10, Sesmarias, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença - Pedido de legalização de alterações existentes e introduzidas em 

obra --------------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas informou que se trata de uma comunicação 

prévia, mas na sequência do pedido de legalização foram detetadas alterações. -----  
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O senhor vereador Desidério Silva perguntou se o parecer da APA é favorável. -----  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas respondeu que o parecer da APA é favorável à 

intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho manifestou a sua vontade em fazer uma 

intervenção sobre este assunto. Confessou não ser entendido nestas matérias, 

contudo, um dos elementos da sua equipa esteve a analisar, e iria dar agora 

algumas explicações, solicitando ao senhor arquiteto que visse se faz sentido o 

que, de seguida, vai passar a expor: ------------------------------------------------------  

“Para simplificar a linguagem, vamos considerar que o Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, que corresponde ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, na sua última redação em vigor, Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de 

setembro, é referido como RJUE. ---------------------------------------------------------  

Considera-se que o pedido de comunicação prévia em causa, que já conta com 12 

requerimentos, deveria ter sido, no prazo dos 8 dias após a apresentação do 

requerimento e por indicação do gestor de procedimento, rejeitado liminarmente 

conforme o previsto na alínea b) do número 2 do artigo 11.º do RJUE, e 

automaticamente comunicado ao requerente a suspensão as obras de edificação, 

tendo por base todas as incongruências processuais, atropelos, pareceres das 

entidades externas e, conforme se conclui agora com o parecer técnico de 

30/11/2021 do técnico da DPGU com 20 páginas. ---------------------------------------  

Cabe agora votar o pedido em causa, que conforme decorre do parecer do Diretor 

de Departamento de 30/11/2021 concluir que estão, e passo a citar, 

“...encontram-se reunidas condições para o deferimento do pedido de licença 

(legalização), caso a digníssima câmara municipal aprove as medidas de proteção 

de erosão da arriba preconizadas, nos termos do artigo 12.º do regulamento do 

alvará de loteamento n.º 2/88.”. ----------------------------------------------------------  

Decorre do número 8º do artigo 35.º do RJUE que: “Sem prejuízo do disposto nos 

números anteriores, a câmara municipal deverá proceder-se, e caso seja admitida 

a comunicação prévia, em sede de fiscalização sucessiva, inviabilizar a execução 

das operações urbanísticas objeto de comunicação prévia e promover as medidas 

necessárias à reposição da legalidade urbanística, quando verifique que não foram 

cumpridas as normas e condicionantes legais e regulamentares…”. ---------------------  

Bom, em primeiro lugar num pedido de comunicação prévia não há lugar à 

aprovação de nada, nem à emissão de pareceres condicionados ao cumprimento de 

regras impostas quer por alvará de loteamento ou pareceres externos, apenas há 
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lugar à admissão ou não da comunicação prévia. ------------------------------------------  

Quer o parecer técnico de 30/11/2021 do técnico da DPGU, bem como o parecer 

do chefe da DGU de 30/11/2021 e o parecer do Diretor do Departamento da 

DPGU de 30/11/2021, tratam, analisam e interpretam o procedimento como se 

tratasse de um pedido de licença, previsto no número 2.º do artigo 4.º do RJUE 

e não de um pedido de comunicação prévia previsto número 4.º do artigo 4.º do 

RJUE.------------------------------------------------------------------------------------------  

O pedido inicial teria que ter sido rejeitado liminarmente e o procedimento deveria 

ter sido convertido para licença, cumprindo a câmara o prazo previsto no número 

3.º do artigo 20.º do RJUE, ou seja, os 30 dias para a câmara deliberar sobre o 

projeto de arquitetura, que teria que ser suspenso por 20 dias na sequência da 

consulta das entidades externas e depois de aprovado o projeto de arquitetura é 

que daria andamento à conclusão do processo de licenciamento. Como é possível, 2 

anos depois da entrada do pedido (requerimento n.º 56242 de 20/12/2019), da 

falta de rejeição liminar que deveria ter ocorrido 8 dias depois e da falta de 

comunicação da suspensão das obras, estarmos a votar um pedido de comunicação 

prévia, quando a obra está executada e concluída, e existem inúmeros 

condicionalismos à sua admissão.” O senhor vereador António Coelho manifestou a 

sua intenção em votar contra, perante toda esta argumentação, e passou a 

palavra ao senhor arquiteto Eduardo Viegas. ---------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas referiu que o que aí está explicado é correto, 

só não tem em conta o histórico deste procedimento. Este procedimento foi 

apresentado por comunicação prévia, foi acolhido favoravelmente e foi remetido 

para fiscalização sucessiva. -----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou se foi apresentado em reunião de 

câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas respondeu que não veio à câmara municipal, 

porque a comunicação prévia não é aprovada nem admitida, podendo apenas ser 

inviabilizada no contexto da fiscalização sucessiva caso se verifiquem 

desconformidades. Por isso, o que está aí é correto, mas não tem em conta o 

histórico do procedimento. Aquando do pedido de utilização foram identificadas 

desconformidades em obra, alterações pontuais no edifício e ações nos espaços 

exteriores do lote, com o parecer da APA – Agência Portuguesa do Ambiente, na 

zona a sul da edificação. --------------------------------------------------------------------   

Essas alterações foram consideradas pelos serviços como alterações sujeitas a 
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licença. O que está aqui é o pedido de licença/legalização, e daí ter escrito isso 

também no parecer, pedido de licença e sua legalização, que vem no contexto da 

comunicação prévia, mas o pedido que está aqui em causa é um pedido de 

licença/legalização a estas alterações que foram efetuadas, e ações que são no 

edifício, nas questões da cobertura, na questão das redes de drenagem, entre 

outras, e numas ações de consolidação da arriba na zona a sul da edificação. 

Essas ações de consolidação da arriba colocaram também dúvidas aos serviços, 

apesar de se ter apresentado já com uns pareceres da APA. --------------------------  

Continuou o senhor arquiteto dizendo que consultaram novamente a APA, porque 

estas ações tinham que considerar elementos que já lá estavam, se era melhor 

demolir ou manter, e a APA pronuncia-se em termos de ser mais adequado manter 

o existente, caso contrário, naquela zona seria necessário demolir os passadiços, 

as plantações com fibras de coco, e as restantes ações de consolidação da arriba, 

às quais a APA dá parecer favorável. -----------------------------------------------------  

Analisado o regulamento do alvará de loteamento e com um parecer a acompanhar, 

verifica-se que estas ações de consolidação da arriba teriam de ser aprovadas 

pela câmara municipal, e é nesse sentido que faz a segunda parte da deliberação, 

caso a câmara municipal assim o entenda, mas com o parecer favorável da APA, 

nem via motivo para que pudesse ser de outra forma, de aprovar as medidas de 

consolidação da arriba, para cumprir o que diz no alvará de loteamento. -------------   

Em termos das operações de consolidação da arriba, com o parecer da APA e com 

esta aprovação por parte da Câmara Municipal, julga o senhor arquiteto Eduardo 

Viegas que fica o conjunto das situações sanadas, caso a câmara municipal assim o 

entenda, e assim o delibere. Nesse sentido, a deliberação que os serviços trazem 

é de aprovar o projeto de legalização, porque inclusivamente apresenta logo as 

especialidades. -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente interveio dizendo que a licença é só para as alterações. -------  

Disse o senhor arquiteto Eduardo Viegas que toda a obra inicial foi feita no 

âmbito da comunicação prévia, teve o seu procedimento, foi apreciada 

tecnicamente, e teve um despacho que é o normal, a saber: “Remete para 

exposição sucessiva na sequência de um parecer que não identifica 

desconformidades”. Agora o que está aqui em causa nesta fase do procedimento, 

neste encadeamento de procedimentos, frisando o senhor arquiteto que percebe 

que o técnico que acompanhou vai entender que isto é uma sequência grande de 

requerimentos, mas nesta fase o que está em causa é um pedido de legalização de 
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alterações realizadas em obra, e o que está aqui encadeado é um pedido de 

licença/legalização, porque também é uma forma de fazer legalizações. --------------   

O senhor vereador António Coelho perguntou se aquilo que não se fez, está a 

tentar-se fazer agora. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas respondeu que as coisas que o requerente fez 

fora do que tinha comunicado vem agora pedir para legalizar e é esse pedido que 

está em apreciação. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que uma vez que se tratava de um 

licenciamento à parte, não era isso que deveria vir aqui, em vez de ser 

comunicação prévia. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas respondeu que o processo está dentro do 

processo da comunicação prévia, não vão criar um processo novo à parte, só com 

estas alterações. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se mantem o mesmo registo do 

processo, ao que o senhor arquiteto disse que o número do processo era o mesmo, 

senão não se teria o encadeamento, o histórico e a linha temporal. -------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que se iria abster. ----------------------------  

Foi, por maioria, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo em 

conta os pareceres técnicos de trinta de novembro de dois mil e vinte e um e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e 

três de novembro de dois mil e vinte e um. Mais foi deliberado aprovar as medidas 

de proteção das arribas nos termos do parecer da Agência Portuguesa do 

Ambiente de nove de novembro de dois mil e vinte e um para os efeitos previsto 

no artigo décimo segundo do regulamento do Alvará de Loteamento número dois, 

barra, oitenta e oito. ------------------------------------------------------------------------  

Abstiveram-se os senhores vereadores Desidério Silva e António Coelho. ------------   

= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA = 

Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs o 

senhor presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo quinquagésimo 

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

setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da ata em minuta. ----------  

Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a 

minuta, também por unanimidade. ----------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 

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

E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas doze horas e cinquenta e cinco 

minutos, foi a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser 

assinada pelo senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, 

diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que 

secretariei. ------------------------------------------------------------------------------------  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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