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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 

Ao vigésimo 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 da Câmara Municipal de Albufeira, sob a presidência do seu 

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

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

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

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

Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e 

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

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

deu a Câmara início ao: ------------------------------------------------------------------------  

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador António Coelho relembrou que já anteriormente abordaram o 

assunto do atraso na redação das atas da reunião de câmara e pediu desculpa por, mais 

uma vez, retomar essa questão. Compreende que tenha havido um esforço no sentido de 

tornar mais célere a sua disponibilização, não obstante, as coisas ainda não estão 

suficientemente tão ágeis como deveriam.---------------------------------------------------  

Disse ainda que não estão a exigir um esforço suplementar, mas para aquilo que é o 

exercício que entendem fazer, revela-se um bocado comprometedor o facto de não se 

conseguir ter acesso às atas das reuniões anteriores, mais em concreto, a última ata de 

reunião data de quinze de novembro, e posteriormente já se realizaram mais duas 

reuniões, a de vinte e nove de novembro e a de seis de dezembro. -------------------------  

Considerou o senhor vereador que isto se torna um constrangimento, porque apesar de 

saberem quais são as questões que colocam nas referidas reuniões, e elas estão 

previamente escritas, contudo, as discussões que são aqui abordadas, as respostas e os 

compromissos que o senhor presidente assume nelas, é-lhe impossível registar tudo no 

momento em que acontecem, e prestar a devida atenção in-loco, principalmente algumas 

sentenças, bem como muitas das questões que são colocadas por eles e que, por vezes, 

podem gerar outras perguntas, pelo que era importante terem este documento 

disponível com um período mais curto entre reuniões. --------------------------------------  

Na impossibilidade de tornar as atas mais céleres, frisando o senhor vereador António 

Coelho que percebe que há aí um esforço extraordinário, não sabe se é ou não possível 

reforçar a equipa que faz esse trabalho ou se tal já foi equacionando, vai pedir acesso 
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ao ficheiro áudio de cada reunião, imediatamente a seguir a esta ou logo que seja 

possível, porque será uma forma de ter a perceção clara daquilo que é dito a cada 

momento.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador António Coelho dizendo que na última reunião o senhor 

presidente disse que iria tratar pessoalmente do assunto Refood e, nesse sentido, 

gostaria de saber se já fez alguma diligência. -----------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho clarificou que quando refere “pessoalmente”, 

entende que pode estar na mão de outro, realçando que o senhor vice-presidente 

estava a fazer algumas observações que não sabe o que querem dizer. --------------------  

O senhor vice-presidente disse não saber, apenas sabe que o senhor vereador está a 

dizer que ele estava a fazer observações.  --------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que tendo em conta a maneira como o senhor 

vice-presidente olhou para ele, levantou a cabeça e sorriu, desconhecia se este lhe 

queria dizer alguma coisa. Se porventura fosse a intenção do senhor vice-presidente 

dizer-lhe algo, então que o fizesse. Sendo este um assunto considerado pessoal, em que 

disse que iria tratar pessoalmente, sabendo que à distância de um telefonema tem 

tratado de outros assuntos, é por isso que está a questionar. ------------------------------  

Referiu-se depois ao facto de o senhor presidente ter dito que iria tratar do envio do 

caderno de encargos relativo à intervenção no edifício-sede, relacionado com o AVAC. --  

Informou a senhora diretora do departamento de Administração e Finanças que se 

esqueceu, dizendo o senhor vereador António Coelho que iria continuar a aguardar. ------  

Prosseguiu o senhor vereador referindo-se ainda a outro ponto, desta feita relativo a 

um e-mail que já circulava há muito tempo. Segundo percebeu pelo histórico todos 

receberam, e está relacionado com a Vila Petra, em que em dezanove de março de dois 

mil e dezanove foi enviado o primeiro e-mail, e depois já se sucederam mais dezanove, 

sendo que o pedido se refere à intervenção para o corte dos ramos das árvores que 

invadem a via pública. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz informou que esse trabalho do corte das árvores já 

estava feito. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse ter ordenado esse trabalho, contudo, desconhecia que já 

estava feito. Contava deslocar-se ao local após a reunião, para verificar, mas perante 

esta nova informação sabe-se que está feito. -----------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que da Vila Petra enviaram-lhe um e-mail a dar 

conta que esse trabalho já estava executado. -----------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho manifestou a sua satisfação por esse assunto já 
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estar resolvido.--------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz explicou que havia a questão da passagem estreita, 

havia as árvores, o que se traduzia numa questão de segurança. ---------------------------  

Disse o senhor vereador António Coelho que foi também tentar perceber o porquê, 

verificou que há operadores turísticos que vão a esta unidade hoteleira e tem havido 

algumas reclamações, sendo daqui que advinha esta preocupação. --------------------------  

O senhor presidente disse que mais tarde iria passar por lá. -------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse ter um quinto ponto, dirigido ao senhor 

presidente e à senhora vereadora Cláudia Guedelha que, na verdade, é mais para 

reflexão, referindo que é evidente que todos gostaríamos de ver devolvida a maior 

normalidade possível ao nosso quotidiano, relacionado com a pandemia covid, e não se 

pode esquecer que têm todos alguma responsabilidade acrescida, nomeadamente, o 

senhor presidente e a senhora vereadora Cláudia Guedelha, que são um veículo na 

questão da gestão da crise pandémica e com responsabilidades nessas matérias. ---------  

Continuou dizendo que considerando aquilo que é a incidência do número de novos casos 

e o RT na região, em particular em Albufeira, que tem vindo a crescer também à 

imagem do que acontece na região, aquilo que é um comunicado da Autoridade de Saúde 

Regional, da senhora doutora Ana Cristina Guerreiro, à data de treze de dezembro de 

dois mil e vinte e um, que menciona “desaconselhamento da realização na região 

Algarve, de eventos, festas, jantares que promovam a aglomeração de pessoas”, 

sabendo o senhor vereador António Coelho que não é fácil, mas a bem da verdade, 

também há muitas atividades que envolvem muitos jovens, sendo que nestas 

comunidades estão também um número significativo de casos a disparar, a pergunta que 

faz é se não seria prudente suspender as atividades que estão consideradas para as 

instalações do município, como por exemplo, para o Auditório. -----------------------------  

Disse o senhor vereador que uma suspensão entender-se-ia suportada por aquele 

comunicado, e tendo em conta que há uma recomendação, julga que deveriam ser 

exemplo. Não sabe se faz sentido ou não, mas uma vez que as autoridades fazem estas 

referências, deixa aqui à reflexão de todos. ------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz saudou os presentes e disse ter duas questões para 

colocar. A primeira é relativa às luzes do Natal, mais concretamente com o que se vai 

passar a seguir, perguntando como é que estavam a pensar aplicar as coimas à empresa 

e, tendo em conta o que está no caderno de encargos, se isso é ou não viável. Gostaria 

de saber como é que foi o processo, como começou, como foi feito o caderno de 

encargos e quando foi assinado o contrato, pois isso também é importante tendo em 
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conta o prazo que a empresa teria para adquirir e implementar as coisas, e para 

garantir que não volta a acontecer. Isto põem em causa o próprio comércio, para quem 

é feito, é também para atrair os turistas, e situações destas não ajudam ninguém, 

evitando que se repitam no futuro. -----------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que era bom analisar e saber o que se pode 

melhorar futuramente. ------------------------------------------------------------------------  

A outra questão está relacionada com os depósitos de água no Páteo, dizendo que tinha 

conhecimento, e solicitava que verificassem se era ou não verdade, da existência, há já 

muito tempo, de uma fuga de água num dos reservatórios. Gostava de receber um 

relatório relativo a essa fuga, saber se de facto ela existe e há quanto tempo, bem 

como é que se procura resolvê-la, porque dá origem a perdas de água, que é um dos 

problemas que afeta o município. -------------------------------------------------------------  

Alertou o senhor vereador que se não repararmos as roturas teremos um problema 

sério, e esta parece-lhe ser uma rotura que tem de ser intervencionada com urgência e 

não se deixar arrastar. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz aproveitou a questão abordada pelo senhor vereador 

António Coelho sobre o parecer da DGS, e informou que, e tendo em conta esse mesmo 

parecer, cancelaram no Agrupamento todos os espetáculos de Natal que estavam 

previstos com as turmas, para evitar essas aglomerações e em consonância com o que lá 

estava indicado. -------------------------------------------------------------------------------  

Questionou, em seguida, se havia poços do município a injetar água na rede, sendo que a 

sua questão vinha na sequência de uma pergunta que lhe foi dirigida, e que queria 

responder a quem de direito. -----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente informou, relativamente às atas, que o assunto já está 

devidamente identificado, salientando que agora a questão do orçamento, tem dado 

imenso trabalho e do qual está bem consciente, assim como a ocupação de tempo e das 

pessoas que envolve, sendo que é o mesmo departamento a tratar destes assuntos e, 

como tal, os mesmos colaboradores que estão aqui, também estão noutras atividades e 

espera que depois esse trabalho fique mais atualizado. -------------------------------------  

Em relação ao Refood, e como já havia dito, vai hoje fazer um telefonema no sentido de 

tentar arranjar umas instalações de aluguer, para ver se consegue resolver esta 

questão dentro de pouco tempo, até ao Natal ou até ao Fim de Ano. Sobre o caderno de 

encargos do AVAC disse que é uma questão que terá de ser vista, e que o assunto da 

Vila Petra foi já falado. -----------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor presidente referindo-se à suspensão das atividades no Auditório, 
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explicando que entenderam suspender as atividades em que eram incontroláveis a 

localização e a movimentação das pessoas, mencionando que não tinha ali presente o 

calendário de ocupação do Auditório, e por isso não sabia o que estava previsto, porém, 

poderia haver uma ou outra atividade, mas julgava que não seria grande coisa. Como o 

Auditório é uma zona que é perfeitamente controlável à entrada, bem como em termos 

de lugares a colocar no interior, torna-se um pouco mais fácil fazer esse controle. ------  

O senhor presidente disse partilhar da opinião do senhor vereador António Coelho, 

este é com certeza um assunto para refletir, relembrando que ele próprio foi vítima de 

algo que desconhece onde apareceu, mas a verdade é que aconteceu. Estavam a ver 

países como a Holanda ou a Inglaterra numa situação dramática com esta variante da 

Ómicron, mas fica aqui esse assunto para reflexão. -----------------------------------------  

Sobre a questão das luzes de Natal colocada pelo senhor vereador Victor Ferraz, 

informou o senhor presidente que o contrato foi assinado por volta de quinze de 

outubro, pelo que até começaram com tempo a fazer o trabalho e que vai ser aplicada 

uma coima que, neste momento, já deve ascender os cinquenta e dois mil euros, e vai 

também haver um abatimento daquilo que não conseguiram fazer. -------------------------  

Disse o senhor presidente, e conforme elucidou ao setor que trata do assunto, que a 

iluminação de Natal não é apenas para o interesse e piada das pessoas, o objetivo que 

tem é também trazê-las à rua e ao comércio, onde haja qualquer coisa que se venda ou 

se compre. Acrescentou que as freguesias também têm iluminações de Natal, e há 

poucos concelhos onde isso acontece, facto que é preciso que se note, realçando que 

nunca viu isso referido, mas é a verdade. Já passou por muitos concelhos e verificou 

que assim é, e o município de Albufeira tem essa sorte, porque nem em todos acontece 

isso. --------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente continuou dizendo que esta empresa realmente mostrou 

incapacidade para resolver estes problemas. Segundo lhe disseram a empresa que está 

em Lagoa está nas mesmas circunstâncias, mas quem o informou desconhecia se era a 

mesma ou se era outra, referindo que se trata de uma empresa nova e que também é 

nova no concurso. ------------------------------------------------------------------------------  

Informou que o material que não foi colocado vai ser abatido ao pagamento, para além 

da coima. Tudo isto somado, a não execução de alguns motivos e a coima, deverá 

perfazer, assim grosso modo, cerca de cem mil euros. --------------------------------------  

Considerou o senhor presidente que foi feito com tempo, o concurso foi lançado com 

antecedência, decorreu os tempos normais, talvez aqui um período ou outro, mas o 

contrato foi assinado em meados de outubro. De lá até aqui houve tempo de sobra para 
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fazer essa situação. Segundo a empresa alegou ficaram com dificuldade de matéria-

prima, designadamente, de alumínio, e tudo estava com grandes problemas nesse 

aspeto. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou se era a primeira vez que esta empresa 

estava a contratar, ao que o senhor presidente respondeu afirmativamente, mas que 

isso não era significativo. ---------------------------------------------------------------------  

Prosseguiu o senhor presidente dizendo, relativamente ao depósito de água no Páteo, 

que se há uma fuga ter-se-á que pôr os serviços a tratar da situação e ver o que se 

passa. Disse desconhecer a situação, nem saber de que reservatório se trata, 

questionando se é o elevado. ------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz respondeu que não sabia se era esse, explicando que 

lhe disseram que havia uma fuga, e estava a aguardar que lhe enviassem fotografias. 

Contudo, esta é uma fuga recorrente, que até está lá um lago à volta, há algum tempo, 

na zona do Páteo, onde estão vários reservatórios. ------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha cumprimentou os presentes, e disse que iria 

verificar o que se passa. Informou que estão a concluir o estudo das perdas de água, e 

se houver aí algum problema, certamente que vai estar inserido. ---------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que gostaria de ver essa parte, porque se é uma 

situação reincidente é uma perda de água muito grande. ------------------------------------  

O senhor presidente manifestou a sua estranheza tendo em conta que já lá está há 

tanto tempo. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz solicitou que se voltasse à questão da iluminação de 

Natal, dado que estava preocupado com uma situação. Consultou o caderno de encargos 

e reparou que este tem um ponto que o deixa preocupado e que quer destacar, porque 

não sabe se vai implicar ou restringir as responsabilidades da empresa. O ponto dez 

refere os “Casos fortuitos ou de força maior”, seguido de vários considerandos, 

nomeadamente, “nenhuma das partes incorrerá em responsabilidades, se em caso 

fortuito ou de força maior, designadamente, situações imprevisíveis ou inevitáveis”. -----  

O senhor presidente disse que isso aparece sempre. ----------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz alertou para a seguinte referência, que passou a 

citar: “tais como atos de guerra ou subversão, epidemias.” ---------------------------------  

O senhor presidente considerou que agora só juridicamente é que teria de ser 

analisado. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse ter ficado preocupado com esta parte, dado 

que estamos a meio de uma epidemia. --------------------------------------------------------  
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O senhor presidente disse que as multas não resolvem nada, e as câmaras municipais 

não têm por missão ou competência aplicar multas a pessoas. A multa serve, para de 

alguma forma, educar as pessoas a cumprir. Se a redação está nesses moldes, 

juridicamente é capaz de ser defensável, cabendo aos juristas analisar. ------------------  

Perguntou o senhor vereador Victor Ferraz se a questão da assinatura do contrato a 

quinze de outubro não foi muito em cima, tendo em conta que eles tinham o prazo de 

vinte de novembro para ter tudo pronto. ----------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o prazo era até vinte e seis de novembro, logo, tinham 

muito tempo e, além disso, eles assinaram o contrato. --------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz concordou, pois se assinaram o contrato a essa data, 

têm responsabilidades pelo mesmo, mencionando que há ali um atraso, tendo em conta 

as encomendas que teriam de fazer posteriormente a essa data. --------------------------  

Informou o senhor presidente que as estruturas foram todas colocadas muito 

rapidamente e bastante cedo, sendo que até começaram a comentar que estavam a 

montar as coisas muito cedo. Deu como exemplo a árvore que está na Praça dos 

Pescadores, que teve de vir de Espanha, depois foi para Coimbra, e só depois é que veio 

para aqui, acontecendo tudo isto na semana passada, porque deu um ultimato até ao dia 

dezasseis para estar pronto, ou então já não queria cá nenhuma árvore, e era menos 

essa que abatia, existindo aqui pormenores, e agora isso tem que ser tudo devidamente 

analisado. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a sua intenção era deixar aqui o alerta. ------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha informou, sobre a questão dos furos, que à 

exceção do Malhão, que não é distribuído pelas Águas do Algarve, não há mais nenhum. 

Esse é o que não está no contrato, porque eles não conseguem abastecer, e é o único. ---  

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

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

 

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

da Tesouraria do dia dezassete de dezembro de dois mil e vinte e um, eram das 

quantias de:------------------------------------------------------------------------------------  

Operações Orçamentais – trinta e sete milhões, novecentos e catorze mil, trezentos e 

setenta e nove euros e vinte cêntimos. ------------------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – dois milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos 

e onze euros e um cêntimo. -------------------------------------------------------------------  

A – GENERALIDADES  
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= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 296/2021, de vinte e cinco de 

novembro, que recomenda ao Governo que aprove uma portaria para o acolhimento 

residencial de crianças e jovens; -------------------------------------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 297/2021, de vinte e cinco de 

novembro, que consagra o dia 20 de outubro como Dia Nacional das Acessibilidades; -----   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 298/2021, de vinte e cinco de 

novembro, que recomenda ao Governo a criação de um sistema de videovigilância na 

floresta; ---------------------------------------------------------------------------------------   

 Do Mapa Oficial n.º 1-B/2021, de vinte e nove de novembro, que publica o mapa 

oficial dos resultados das eleições gerais para os titulares dos órgãos das autarquias 

locais de 26 de setembro de 2021; -----------------------------------------------------------   

 Da Lei Orgânica n.º 4/2021, de trinta de novembro, que prorroga, para o ano de 

2022, o regime excecional e temporário do exercício de direito de voto antecipado 

para os eleitores que estejam em confinamento obrigatório no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19 e para os eleitores residentes em estruturas residenciais e 

estruturas similares, alterando a Lei Orgânica n.º 3/2020, de 11 de novembro; -----------   

 Do Decreto-Lei n.º 105-A/2021, de trinta de novembro, que estabelece o 

regime do formulário de localização de passageiros; ----------------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 304/2021, de dois de dezembro, 

que recomenda ao Governo que adapte as condições de acesso ao Programa APOIAR 

para empresas que continuem a trabalhar; ---------------------------------------------------  

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 305/2021, de dois de dezembro, 

que recomenda ao Governo que crie um programa em defesa da pesca e dos seus 

profissionais; ----------------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 281-A/2021, de três de dezembro, que procede à primeira 

alteração à Portaria n.º 255-A/2021, de 18 de novembro, que estabelece um regime 

excecional e temporário de comparticipação de testes rápidos de antigénio (TRAg) de 

uso profissional; -------------------------------------------------------------------------------   

 Do Decreto do Presidente da República n.º 91/2021, de cinco de dezembro, 

que dissolve a Assembleia da República; -----------------------------------------------------   

 Do Parecer do Conselho de Estado n.º 1/2021, de cinco de dezembro, que se 

pronuncia sobre a dissolução da Assembleia da República; ----------------------------------  



  

 

 

 __________________________ 

 

 

20 de dezembro de 2021  

Câmara Municipal de Albufeira 

 Da Lei n.º 83/2021, de seis de dezembro, que modifica o regime de teletrabalho, 

alterando o Código do Trabalho e a Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, que 

regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças 

profissionais; ----------------------------------------------------------------------------------   

 Do Mapa Oficial n.º 1-C/2021, de seis de dezembro, número de deputados a 

eleger para a Assembleia da República e a sua distribuição pelos círculos eleitorais; -----   

 Do Decreto-Lei n.º 109-A/2021, de sete de dezembro, que atualiza as 

remunerações da Administração Pública e aumenta a respetiva base remuneratória; -----   

 Do Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de sete de dezembro, que aprova a atualização 

do valor da retribuição mínima mensal garantida e cria uma medida excecional de 

compensação; ----------------------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 314/2021, de nove de dezembro, 

que recomenda ao Governo o reforço da proteção laboral dos cuidadores informais; -----   

 Do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de nove de dezembro, que cria o Mecanismo 

Nacional Anticorrupção e estabelece o regime geral de prevenção da corrupção; ---------   

 Da Declaração de Retificação n.º 39-A/2021, de dez de dezembro, que retifica 

o Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, que estabelece o Sistema de Gestão 

Integrada de Fogos Rurais no território continental e define as suas regras de 

funcionamento; --------------------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2021, de treze de dezembro, 

que altera a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal»; -----------------------------------   

 Da Declaração de Retificação n.º 41/2021, de treze de dezembro, que retifica 

o Decreto-Lei n.º 104/2021, de 27 de novembro, que altera as medidas no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19; --------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 294/2021, de treze de dezembro, que procede à atualização 

anual do valor do indexante dos apoios sociais (IAS); ---------------------------------------   

 Da Lei n.º 88/2021, de quinze de dezembro, que estabelece o regime transitório 

de obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos; -------------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 116/2021, de quinze de dezembro, que estabelece as 

condições necessárias à concretização dos investimentos previstos no Plano de 

Recuperação e Resiliência para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e 

a Rede Nacional de Cuidados Paliativos; ------------------------------------------------------  

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 323/2021, de dezasseis de 

dezembro, que recomenda ao Governo o combate às emissões de poluentes durante a 

paragem automóvel, promovendo a redução de emissões e a melhoria da qualidade do ar;   
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 Da Lei n.º 91/2021, de dezassete de dezembro, que prorroga até 30 de junho de 

2022 o prazo para a realização por meios de comunicação à distância das reuniões dos 

órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais, alterando a Lei n.º 1 -

A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à 

situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS -CoV-2 e da doença COVID -

19;   ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Da Lei n.º 92/2021, de dezassete de dezembro, que revoga o «cartão do 

adepto», eliminando a discriminação e a estigmatização em recintos desportivos, 

alterando a Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, que estabelece o regime jurídico da 

segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos 

desportivos; -----------------------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 177/2021, de dezassete de 

dezembro, que determina a elaboração dos programas regionais de ordenamento do 

território; -------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 304/2021, de dezassete de dezembro, que procede à segunda 

alteração à Portaria n.º 148/2014, de 18 de julho, que estabeleceu uma importante 

reforma no modelo de formação profissional de segurança privada; -----------------------  

 Da Portaria n.º 305/2021, de dezassete de dezembro, que procede à décima 

alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, 

aprovado em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março; ----------------------------   

 Da Portaria n.º 306/2021, de dezassete de dezembro, que procede à primeira 

alteração à Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, que define os termos e as condições 

em que as escolas, no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, podem 

implementar uma gestão superior a 25% das matrizes curriculares-base das ofertas 

educativas e formativas dos ensinos básico e secundário, com vista ao desenvolvimento 

de planos de inovação; -------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 307/2021, de dezassete de dezembro, que determina a idade 

normal de acesso à pensão de velhice em 2023. ---------------------------------------------  

= TOMADA DE CONHECIMENTO – DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE 

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. ----------------------------------------------------------------------------------------   
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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) Manifestação de interesse no âmbito do Aviso n.º 1/CO2-i02/2021 – Bolsa Nacional 

de Alojamento Urgente e Temporário; ---------------------------------------------------   

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

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

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

= INFORMAÇÕES = 

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

= TRANSPORTES – IMORTAL BASKET CLUB E RANCHO FOLCLÓRICO 

INFANTIL DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO  

DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em três de dezembro corrente, 

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

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

autorizou a disponibilização dos transportes solicitados pelo Imortal Basket Club, para 

deslocação a Faro, e pelo Rancho Folclórico Infantil de Albufeira, para deslocação a 

Armação de Pêra, ambos no dia quatro de dezembro também corrente, para 

participação em atividades desportivas e recreativas, bem como a realização do 

trabalho suplementar necessário para a realização do transporte, 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, 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 – CLUBE DE BASQUETE DE ALBUFEIRA E  
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– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em sete de dezembro corrente, 

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

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

autorizou a disponibilização dos transportes solicitados pelo Clube de Basquete de 

Albufeira e pelo Imortal Basket Club, ambos para deslocação a Portimão, no dia oito de 

dezembro também corrente, para participação em atividades desportivas, no âmbito do 

calendário desportivo, bem como a realização do trabalho suplementar necessário para 

a realização do transporte, 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, 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 – IMORTAL BASKET CLUB – RATIFICAÇÃO  

DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em dez de dezembro corrente, 

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

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

autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo Imortal Basket Club, para 

deslocação a Quarteira, no dia onze de dezembro também corrente, para participação 

em atividades desportivas no âmbito do calendário desportivo, e, conforme o disposto 

no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 

mil e treze de doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela 

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

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

Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, por 

se considerar impedido, ausentou-se da sala, assumindo a presidência o senhor 

vice-presidente. ------------------------------------------------------------------------------   

= TRANSPORTES – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO  

DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
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despacho proferido pelo senhor vice-presidente, na falta do senhor presidente, em 

trinta 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 pelo 

Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a Mexilhoeira Grande, no dia um de 

dezembro corrente, para participação em atividades desportivas no âmbito do 

calendário desportivo, bem como a realização do trabalho suplementar necessário para 

a realização do transporte, 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, e, conforme o disposto no número três do 

artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de 

doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara. ---------------  

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

vice-presidente. ------------------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------   

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 

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

pelo senhor vice-presidente, em catorze de dezembro corrente, através do qual, 

invocando o previsto na alínea u) do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I 

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

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

seguintes entidades, para participação em diversas atividades desportivas, nos 

seguintes dias do mês de janeiro próximo: ---------------------------------------------------   

 Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Albufeira, para deslocação à Biblioteca Municipal de Albufeira, nos dias treze e 

catorze; ---------------------------------------------------------------------------------------   

 Atlético Clube de Albufeira, para deslocações a Loulé e a Faro, nos dias oito e nove, 

respetivamente; -------------------------------------------------------------------------------   

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

dias oito, nove e quinze; -----------------------------------------------------------------------  

 Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a Estômbar, no dia nove; -----------------   

 Imortal Basket Club, para deslocações a Moscavide, no dia oito, a Olhão e a Tavira, 

ambas no dia nove. ----------------------------------------------------------------------------  

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

Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais ficam 
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cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. --------------   

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor das 

informações, autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam 

a atletas e a munícipes do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem 

estar destas pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio 

indispensável às respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de 

sessenta por cento a que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da 

Lei número trinta e cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de junho. -------------   

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

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

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

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

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

Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala 

reassumindo a presidência. ------------------------------------------------------------------   

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 pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em 

catorze de dezembro 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 dos transportes solicitados pelo Imortal Desportivo Clube, para 

deslocações a Faro e a Lagos, ambas no dia nove de janeiro próximo, 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 
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respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a 

que se refere o número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e 

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

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

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

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

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

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

Não estava presente o senhor vice-presidente, que a seguir à votação regressou à 

sala. --------------------------------------------------------------------------------------------   

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRAGEM “MALTA DO SUL”/GRUPO 

MUZENZA DE CAPOEIRA – RATIFICAÇÃO  

DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em nove de dezembro corrente, 

do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------  

“A Associação de Capoeiragem “Malta do Sul”/Grupo Muzenza de Capoeira pretende 

organizar o II Encontro de Capoeira “Simbora Algarve”, que decorrerá no Pavilhão 

Desportivo da Escola E.B 2, 3 da Guia no dia 11 de Dezembro de 2021 entre as 14:30 e 

as 20:30. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

A) O Grupo Muzenza mantém há já 46 anos, a tradição de ensinar e promover a arte da 

Capoeira, levando esta cultura a 35 países; ----------------------------------------------  

B) A Associação Capoeiragem “Malta do Sul” foi fundada em 2001 para dar apoio às 

necessidades do Grupo Muzenza de Capoeira no Algarve; -------------------------------  

C) A Associação desenvolve um projeto de grande valia na promoção da Capoeira em 

toda a região, e também em Albufeira onde mantém uma utilização periódica do 

Pavilhão Desportivo de Albufeira, com uma adesão crescente por parte dos jovens 

do concelho; --------------------------------------------------------------------------------  

D) O evento segue uma linha de aposta em atividades desportivas como forma de 

promovermos o município de Albufeira; ---------------------------------------------------  

E) Trata-se de mais um grande evento ligado à Juventude e ao Desporto, o que 

contribui para reforçar a imagem de Albufeira como um concelho jovem, dinâmico e 

com qualidade de vida; ---------------------------------------------------------------------  

F) A alínea U do n.º 1, do art.º 33 da lei 75/2013, de 12 de Setembro, conferem 
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competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a entidades 

legalmente existentes com vista à realização de eventos de interesse para o 

município e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra. -----------------------------------------------  

G) Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil; ----------------------------------------------------------------------------------  

H) Estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35 do referido 

diploma para que se decida sobre o pedido com obrigatoriedade que tal decisão seja 

sujeita a ratificação pela Câmara Municipal, na reunião seguinte. -----------------------  

Determino: -------------------------------------------------------------------------------------  

Autorizar a realização do evento nos seguintes termos: ------------------------------------  

 Cedência do Pavilhão Desportivo da Escola EB 2, 3 da Guia entre as 14h30 e as 

20h30; --------------------------------------------------------------------------------------  

 A atribuição à Associação de uma comparticipação financeira máxima de € 1.000 (mil 

euros) para fazer face a despesas como a confeção de T-shirts alusivas ao evento, 

bunner, viagem e cachet de um convidado, calculada em função dos restantes apoios 

públicos e privados, captados para o evento, e entregue de acordo com o respetivo 

relatório financeiro que deverá conter os documentos comprovativos da despesa 

realizada. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Agendar a ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, para a 

próxima Reunião de Câmara.” --------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – ACRO-ALBUHERA – CLUBE DE GINÁSTICA 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 onze de dezembro corrente, 

do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------   

“O desporto abrange diversas modalidades, que podem ir de modalidades individuais 

praticadas a solo, e com distanciamento de outros participantes, assim como 

modalidades praticadas em grupo ou individualmente com um ou diversos adversários, 

em proximidade e contacto mais direto e prolongado. Desta forma e, considerando a 

atual situação pandémica e contexto de transmissão da SARS-CoV-2, é recomendado a 

realização de testes laboratoriais para SARS-CoV-2 de despiste aos praticantes das 

modalidades desportivas, de forma a identificar precocemente casos assintomáticos 

positivos e, através do isolamento desses casos, diminuir o risco de contágio durante a 
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prática desportiva. ----------------------------------------------------------------------------   

Neste sentido, a associação desportiva Acro-Albuhera, vem solicitar apoio ao Município 

de Albufeira quanto à necessidade de realização de testes biomoleculares - testagem 

RT-PCR, a uma atleta daquela modalidade, a qual tem previsto a participação na Gala de 

Natal do Clube, conforme pedido enviado através de mensagem eletrónica - registo de 

entrada E-CMA/2021/63264 de: Acro-AlBuhera - Clube de Ginástica de Albufeira (em 

anexo). -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. A atual situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

11 de março de 2020, e o imperativo do cumprimento de todas as medidas de 

prevenção e proteção que permita impedir a disseminação da doença COVID-19; -----  

2. A situação excecional que se vive no concelho e na Região Algarvia, respeitante à 

proliferação de casos registados de contágio de COVID-19, e como tal, a 

necessidade de implementar medidas de prevenção e controlo que são indispensáveis 

para a mitigação da transmissão comunitária de SARS-COV-2; -------------------------  

3. A necessidade de implementação das medidas de prevenção da doença e minimização 

do risco de transmissão da SARS-CoV-2, nomeadamente através da realização de 

testes laboratoriais para a SARS-CoV-2, conforme orientação n.º 036/2020 da 

DGS, atualizada a 17/04/2021, para despiste e proteção da saúde das pessoas, e da 

comunidade; --------------------------------------------------------------------------------  

4. Compete ainda ao Município de Albufeira a atribuição de apoios às atividades de 

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

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da 

saúde e prevenção das doenças, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do 

art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ---------------------------------------  

5. Que o solicitado se enquadra no n.º 3 do art.º 35.º da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro; ----------------------------------------------------------------------------------  

Determino: ------------------------------------------------------------------------------------   

 A utilização da bolsa de Testes moleculares de amplificação de ácidos nucleicos 

(RT-PCR), para despiste de SARS-CoV-2, para deste modo realizar a cedência da 

realização de 1 teste RT-PCR e a utilização de Testes Rápidos Antigénio para 

despiste de SARS-CoV-2, para a cedência de 1 testes rápidos TRaG, os quais se 

destinam à atleta do Acro-Albuhera, visando a participação na Gala de Natal do 

Clube no dia 12 de Dezembro. -------------------------------------------------------------  

 E o agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 
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para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – SOCIEDADE MUSICAL E RECREIO POPULAR DE PADERNE  

– PROPOSTA = 

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

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

“Através do requerimento anexo à presente proposta vem o Grupo de Cantares de 

Janeiras, integrado na Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne, denominado 

“Força da Tradição”, solicitar o apoio financeiro da Autarquia para apoio ao pagamento 

das despesas relacionadas com o transporte do acordeonista que desde o mês de 

novembro do presente está a colaborar com o grupo a título gratuito.  --------------------  

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

1) Que o Grupo de Cantares “Força da Tradição” de Paderne não está constituído como 

uma associação mas é parte integrante e está sediado na Sede da Sociedade Musical 

e Recreio Popular de Paderne, recebendo desta, todo o apoio logístico, físico e 

moral, conforme atesta a referida entidade em ofício anexo; ---------------------------  

2) Que o Grupo de Cantares “Força da Tradição” deparou-se com uma situação 

inesperada após, por motivos pessoais, a acordeonista do grupo não poder dar 

continuidade ao projecto; -----------------------------------------------------------------  

3) Esta situação colocou o grupo com mais de 35 anos de existência, numa situação 

muito delicada, pois demonstram a vontade de prosseguir, no entanto, a falta do 

acordeão é bastante notória pois é o instrumento fundamental para a animação 

musical; -------------------------------------------------------------------------------------  

4) O Diretor do Grupo, Professor. António Rodrigues, deparou-se com uma enorme 

dificuldade em encontrar acordeonistas disponíveis para integrar o projecto; ---------  

5) O acordeonista e professor de música Luís Gama proveniente de Messines, teve 

conhecimento da situação em que o grupo se encontrava e voluntariou-se para 

colaborar com o grupo a título gratuito, pedindo apenas ajuda para o pagamento do 

combustível da sua viatura desde o mês de novembro; -----------------------------------  

6) A partir de janeiro o grupo inicia as suas habituais atuações que lhe permitirá 

assegurar essa despesa; -------------------------------------------------------------------  

7) O Município de Albufeira reconhece, de forma incontestável, a importância social 

dos fins prosseguidos e dos serviços desempenhados pelo referido Grupo de 

Cantares “Força da Tradição” como promotores da tradição e do património 

imaterial do Concelho; ---------------------------------------------------------------------  
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8) Nos termos do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 13 de Setembro, os 

municípios enquanto autarquias locais, dispõem de atribuições em domínios vários, 

designadamente nas áreas de património, cultura e ciência, (alínea e) do n.º 2) e 

ainda acção social (alínea h) do n.º 2); ----------------------------------------------------  

9) Sem prejuízo da prossecução direta das atribuições referidas na alínea 

antecedente, o Município de Albufeira tem assumido um papel interventivo no apoio 

às instituições que desenvolvam actividades promotoras ou valorizadoras do 

património e da cultura concelhios, considerando-as parceiras determinantes na 

concretização dos seus objectivos; -------------------------------------------------------  

10) 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, de acordo com o previsto na 

alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro; --------------------   

11) Compete ainda à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 

actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa ou outra, conforme preceitua a alínea U) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

75/2013 de 12 de setembro; --------------------------------------------------------------  

12) Que a presente proposta cumpre o estipulado no art.º 72.º do Sistema de Controlo 

Interno deste Município, conforme a documentação em anexo; -------------------------  

13) Nos últimos 2 anos foram atribuídas as seguintes comparticipações financeiras à 

Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne: ---------------------------------------  

2020 - Celebração de Protocolo de Colaboração - 40.000 € --------------------------------  

2021 – Celebração de Protocolo de Colaboração - 30.500 € --------------------------------  

14) A despesa encontra-se cabimentada com a Referência: 02182/2021; -----------------  

15) A despesa é dotada com o código do Centro de Custos: 0311000589; -----------------  

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

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------  

- Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 500 (quinhentos 

euros) à Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne, com sede em Rua Miguel 

Bombarda 39, Paderne, NIF: 501638180. ----------------------------------------------------  

- A atribuição da verba à entidade referida, tem como finalidade o apoio o pagamento 

de combustível ao acordeonista e professor Luís Gama, que participa a título gratuito 

nas actividades do grupo de cantares “A Força da Tradição”, mas que necessita de 

apoio financeiro para o transporte, conforme referido e apresentado no orçamento em 

anexo; ------------------------------------------------------------------------------------------  
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- A entidade benificiária deve apresentar ao Município de Albufeira toda a 

documentação que demostre a realização da actividade/projecto em causa através de 

documentos comprovativos da despesa emitidos sob forma legal nos termos do CIVA, à 

ordem da entidade beneficiária. --------------------------------------------------------------   

- Pelo presente fica a entidade beneficiária informada de que deverá ter em 

consideração as Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos 

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

e republicado pelo Decreto – Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua atual 

redação.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. - 

CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE FARO  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em catorze de dezembro corrente, 

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

“O Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro, veio solicitar a este Município, 

a disponibilização de uma sala de reuniões/formação, para que o Centro Qualifica de 

Albufeira possa desenvolver os processos de RVCC - Reconhecimento, Validação de 

Conhecimentos e Competências com o(a)s munícipes do concelho de Albufeira, às 

terças-feiras, das 19h00 às 22h00, nos dias 25 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de 

março, 12 de abril, 3, 17 e 24 de maio de 2022, conforme cronograma em anexo. ---------    

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

1. A cedência da sala é em horário pós-laboral, das 19h00 às 22h00, sugere-se a 

disponibilização da sala de reuniões do edifício sede da CMA (r/c), com a ressalva 

de que, caso a CMA necessite desta sala de reuniões, nalgum dos dias que a mesma 

esteja reservada, a CMA informe o(a) representante do Centro Qualifica dessa 

necessidade, para alterarem a(s) data(s) da(s) sessão(ões). -----------------------------  

2. Trata-se de um projeto que irá beneficiar a população do concelho de Albufeira, 

designadamente o(a)s munícipes que pretendam melhorar/aumentar o seu nível 

habilitacional, tanto ao nível do ensino básico como secundário;-------------------------  

3. De acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de Setembro, confere a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar 

ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra; ----------------  

4. A situação se enquadra nesta previsão legal. ---------------------------------------------  
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Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência da sala de reuniões do 

edifício sede da CMA, nos termos supramencionados.”--------------------------------------  

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

= APOIOS – INSTITUTO D. FRANCISCO GOMES – APOIO FINANCEIRO  

– PROPOSTA = 

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

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

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

1) É competência do Município 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, conforme estabelecido no n.º 1 do 

art.º 33 na alínea v) na Lei 73 de 2013; ---------------------------------------------------  

2) O Instituto D. Francisco Gomes desenvolve trabalho de Apoio e Integração Social, 

aos jovens ali temporariamente integrados, trabalhando para que os mesmos 

alcancem o equilíbrio emocional e social com o objectivo de garantir a sua futura 

integração na família; ----------------------------------------------------------------------  

3) Estão integrados no Instituto D. Francisco Gomes Três (3) jovens oriundos do 

concelho de Albufeira; --------------------------------------------------------------------  

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

Que a Ex.ª Câmara delibere atribuir uma apoio financeiro no valor de 1500€ (mil e 

quinhentos euros) ao Instituto D. Francisco Gomes para contribuir no trabalho 

desenvolvido 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.” ----  

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

= APOIOS – C.A.S.A. – CENTRO DE APOIO AO SEM-ABRIGO 

 – PROPOSTA = 

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

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

“Vem o C.A.S.A – Centro de Apoio ao Sem Abrigo – Delegação de Albufeira, através do 

e-mail em anexo à presente, solicitar a esta Câmara Municipal, autorização para usar e 

colocar o logotipo do município. ---------------------------------------------------------------  

O logotipo será para colocar no site do C.A.S.A – Centro de Apoio ao Sem Abrigo – 
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Delegação de Albufeira adquiriu. -------------------------------------------------------------   

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

1. Que o C.A.S.A. – Centro de Apoio ao Sem-Abrigo é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), associação de utilidade pública e sem fins lucrativos, 

exclusivamente constituída por voluntários; ----------------------------------------------  

2. Que o C.A.S.A. é uma associação de referência no apoio aos Sem-abrigo e aos 

extratos populacionais com maiores dificuldades (idosos, crianças, famílias), que 

presta ajuda direta a centenas de pessoas diariamente (alimentação, vestuário, 

utensílios domésticos, material escolar, produtos de higiene, e outros géneros de 

primeira necessidade) no Algarve e com especial incidência no Concelho de 

Albufeira; ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Que o logotipo do Município, será para colocar no site do C.A.S.A – Centro de Apoio 

ao Sem-Abrigo – Delegação de Albufeira, de forma a organizar os seus instrumentos 

de trabalho bem como de divulgar os parceiros; -----------------------------------------  

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere autorizar o Centro de Apoio ao Sem-

Abrigo (C.A.S.A.), a utilizar o logotipo do Município.” ---------------------------------------  

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

= APOIOS – SPTF – SOCIEDADE PORTUGUESA DE TERAPIA FAMILIAR  

– PROPOSTA = 

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

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

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

1. A Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar - SPTF, através do e-mail anexo à 

presente distribuição, solicita a esta Câmara Municipal a disponibilização de um 

espaço, nomeadamente as instalações do Gabinete da Família – GAF, de forma a que 

as formandas daquela instituição e Técnicas deste Município, possam realizar 

consultas/atendimentos de Terapia Familiar para efeitos de Supervisão em Terapia 

Familiar e Intervenção Sistémica; --------------------------------------------------------  

2. A SPTF é uma Associação Científica sem fins lucrativos, sendo o seu âmbito de ação 
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a área da Terapia Familiar e Intervenção Sistémica; ------------------------------------  

3. A SPTF é responsável pela formação científica e creditação de profissionais em 

Terapia Familiar e Intervenção Sistémica, sendo membro da European Family 

Therapy Association (EFTA), especificamente a SPTF pertence à EFTA/NFTO, 

National Family Therapy Organizations e à Training Institutes Chamber; -------------  

4. A SPTF é uma Entidade Formadora Certificada pela DGERT; ---------------------------  

5. As trabalhadoras Mónica Raimundo n.º 1436 e Salomé Brito n.º 1381 desempenham 

funções nas instalações do GAF; ----------------------------------------------------------  

6. As trabalhadoras Mónica Raimundo n.º 1439 e Salomé Brito n.º 1381 encontram-se a 

frequentar o 4.º ano do Curso de Formação em Intervenção Sistémica e Familiar: 

Supervisão em Intervenção Sistémica e Terapia Familiar; ------------------------------  

7. A Supervisão em Intervenção Sistémica e Terapia Familiar é distribuído por 

sessões num total de 290h a decorrerem num período mínimo de 2 anos; --------------  

8. Os parâmetros da avaliação contemplam Supervisão, a qual decorre da avaliação da 

intervenção com famílias em Co-Terapia, apresentação de trabalhos e momentos de 

avaliação; -----------------------------------------------------------------------------------  

9. As consultas/atendimentos decorrerão em horário pós-laboral, o que não interfere 

com as funções das técnicas a nível laboral; ----------------------------------------------  

10. Existe disponibilidade em ceder o espaço do Gabinete da Família para a realização 

das consultas/atendimentos de Terapia Familiar, de 2.ª a 6.ª feira, em horário pós 

laboral; -------------------------------------------------------------------------------------  

11. Estas consultas serão uma mais-valia para as famílias do nosso concelho; --------------  

12. A “alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro confere 

competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município”; ------------  

Proponho ---------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a SPTF na disponibilização das 

instalações do GAF, para fins de realização de consultas/atendimentos em Terapia 

Familiar, em horário pós-laboral, durante o período de formação em Supervisão em 

Intervenção Sistémica e Terapia Familiar.” -------------------------------------------------  

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

= APOIOS – APF – ASSOCIAÇÃO PARA O PLANEAMENTO DA FAMÍLIA  

– DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em nove de dezembro corrente, 
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foi apresentada uma proposta do seguinte teor: --------------------------------------------  

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

1 - Este Projeto iniciou no biénio 2015/2017, através de candidatura a Financiamento 

Público no âmbito do Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida. De referir que 

todos os anos a APF se tem candidatado e por conseguinte tem renovado a sua 

parceria com este Município; --------------------------------------------------------------  

2 - Que o projeto Aquém e Além Margens – Risco 0 é um projeto de intervenção na área 

da Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR), com principal enfoque na prevenção do 

VIH/SIDA, aprovado no âmbito do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA – 

SIPAFS (Sistema Integrado de Programas de Apoio Financeiro em Saúde) e tem 

vindo a ser desenvolvido no Distrito de Faro nos concelhos: Albufeira, Faro, Loulé, 

Olhão e Silves; -----------------------------------------------------------------------------  

3 - Compete ao Município co-financiar o projeto, após o envio, por parte da APF, do 

relatório de atividades do ano anterior e a aprovação da candidatura com o 

respetivo valor; ----------------------------------------------------------------------------  

4 - Para efeitos do disposto no número anterior, o Município de Albufeira deverá 

aprovar em Reunião de Câmara, o valor anual a co-financiar; ----------------------------  

5 - No decorrer do ano de 2021, a APF renovou a sua candidatura ao Programa 

mencionado, a qual foi aprovada; ----------------------------------------------------------  

6 - É obrigação do Município assegurar uma comparticipação financeira para este 

Projeto, referente a 2021/2022 no valor de 2.000,00 euros; ---------------------------   

7 - Que é responsabilidade do Município, a execução de políticas de integração de 

populações desfavorecidas e em exclusão social; ----------------------------------------  

8 - Que “a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro 

confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município”;---  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere atribuir, ao abrigo do protocolo assinado a 

13 de julho de 2021, uma comparticipação financeira no valor de €2.000,00 (dois mil 

euros) à APF – Associação para o Planeamento da Família – Delegação Regional do 

Algarve, relativa à candidatura de 2021/2022.” ---------------------------------------------  

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

= REGULAMENTOS – PROJETO DE REGULAMENTO DO CONSELHO 

 MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE ALBUFEIRA  

– PROPOSTA = 
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Subscrita pelo senhor vice-presidente, em nove de dezembro corrente, foi 

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

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

- Em 19 de fevereiro de 2009, entrou em vigor a Lei 8/2009, de 18 de fevereiro, que 

estabeleceu o regime jurídico dos conselhos municipais da juventude; ---------------------  

- O Município de Albufeira não tem, à data, um Regulamento do Conselho Municipal de 

Juventude que produza efeitos porquanto o que existe, apesar de ter sido aprovado 

pela Assembleia Municipal, não foi publicado em Diário da República, conforme obriga o 

artigo 139º do Código do Procedimento Administrativo; ------------------------------------  

- As autarquias locais são, devido à proximidade com a população, os órgãos de 

excelência para criar condições para uma efectiva participação de todos os cidadãos, 

em particular dos mais jovens conduzindo a que exerçam na plenitude os seus direitos 

de cidadania, com empenho e de uma forma participativa; ----------------------------------  

- Torna-se imperativo a criação de uma estrutura autónoma de apoio, composta 

maioritariamente por jovens com o objectivo de através do debate crítico construtivo, 

que possa dar a conhecer quais as efectivas aspirações, objectivos, necessidades dos 

Jovens do Concelho, dotando o executivo do conhecimento dos seus desafios e anseios, 

ficando assim, mais habilitado a poder contribuir para sua realização e resposta 

adequada; --------------------------------------------------------------------------------------  

- Pretende-se que a Juventude do Concelho de Albufeira, tenha um papel mais 

participativo na vida concelhia, constituindo um estímulo para melhorar a própria 

gestão municipal. ------------------------------------------------------------------------------  

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

1)- Que a Digníssima Câmara Municipal delibere iniciar os procedimentos de Projeto de 

Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Albufeira; ---------------------------  

2)- Que a Digníssima Câmara Municipal, delibere aprovar os responsáveis pela direção 

dos procedimentos e a composição da respetiva comissão de acompanhamento, 

conforme se descrimina: ----------------------------------------------------------------------   

. Responsável pela direção do procedimento -------------------------------------------------   

Sr. Vice-presidente, Doutor Cristiano Cabrita ----------------------------------------------   

. Comissão de acompanhamento: --------------------------------------------------------------  

- Dra. Dina Galante e um/a técnico/a por ela nomeado/a; -----------------------------------  

- Dr. Rui Rosa e um/a técnico/a por ele nomeado/a; ----------------------------------------  

- Dra. Filomena Cruz --------------------------------------------------------------------------  

3)- Que a deliberação da Digníssima Câmara Municipal, seja publicada na internet, no 
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sítio institucional desta Edilidade, com a data em que o procedimento para elaboração 

do Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Albufeira se iniciou, 

o prazo, que se entende dever ser de 10 dias contados sobre a publicação do referido 

aviso e, a forma como se pode processar a constituição como interessados e a 

apresentação de contributos para a elaboração do Regulamento.” --------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz relembrou que em junho de dois mil e dezanove 

apresentaram uma proposta relativamente à implementação do Conselho Municipal 

da Juventude, que era necessária e foi aprovada na altura, levando o projeto 

algum tempo a ser implementado, questionando se este regulamento é com vista à 

implementação. -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que era para a constituição. ---------------------------  

Perguntou o senhor vereador Victor Ferraz se não havia nada feito até à data, 

para regular essa parte. --------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente esclareceu que agora todos os regulamentos têm de ser 

iniciados com este procedimento, em que a câmara delibera sobre a composição da 

comissão que vai acompanhar a elaboração do regulamento, e que aqui está 

constituída pelo vice-presidente, pela Dr.ª Dina Galante, pelo Dr.º Rui Rosa e 

pela Dr.ª Filomena Cruz. --------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz questionou se essa é a comissão que vai fazer o 

regulamento. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente, dado ser o membro do executivo 

responsável por este pelouro, é a diretora do departamento e o chefe de divisão 

da área onde está inserida a parte da Juventude, e ainda uma jurista, salientando 

que todos os regulamentos têm que começar por este processo. -----------------------  

Continuou o senhor vereador Victor Ferraz dizendo que não tinha aqui a lei 

presente, mas perguntava se neste Conselho Municipal da Juventude não se 

aplicava o mesmo que se aplicou no Conselho Municipal da Educação, que tem os 

membros já pré-definidos. ------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente explicou que essa questão já está em andamento e é 

diferente. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz concordou lembrando que, no Conselho Municipal 

de Educação, já temos os membros pré-definidos, só precisam de um regulamento.   

O senhor vice-presidente interveio dizendo que isso era numa fase posterior. -------  

Discordou o senhor vereador Victor Ferraz realçando que é o que está na lei. -------  

O senhor vice-presidente insistiu que está na lei, mas é numa fase posterior. -------  
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O senhor vereador Victor Ferraz disse que a sua dúvida em relação ao Conselho 

Municipal de Juventude prende-se com o facto de não estar já tipificado quem vai 

pertencer a esse regulamento, ou ainda está por regular. ------------------------------  

O senhor vice-presidente clarificou que este é o primeiro passo para aquilo que 

será depois no futuro a constituição de um verdadeiro regulamento, tal como o 

senhor presidente já o disse. Um verdadeiro regulamento tem que obedecer 

naturalmente aos critérios que estão estabelecidos na lei, porque a doutrina é 

emanada daí. Quando chegar a essa altura, irão existir vários representantes, não 

só dos partidos políticos, mas também das associações locais, entre outros, e o 

regulamento será apresentado à Assembleia Municipal. ----------------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que há uma dúvida entre o regulamento e o 

regimento.-------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente realçou que o regimento é outra coisa e só acontece depois 

do órgão constituído sendo o próprio órgão que tem de aprovar o regimento. --------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse ter essa dúvida, e estava a verificar na lei 

que já está tipificada a composição dos Conselhos Municipais da Juventude. ---------  

O senhor vice-presidente alertou para o facto de se decidirem não votar a favor, 

o assunto fica sem efeito. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz contrapôs, dizendo que o Conselho Municipal da 

Juventude já foi aprovado em deliberação de câmara. Os membros já estão aqui 

constituídos, segundo o disposto no artigo quarto, relativo aos membros da 

constituição. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que foi publicado em Diário da República. ------------  

O senhor presidente disse que isto agora é para avançar. ------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz referiu que queria apenas destacar o facto de a 

composição já estar feita. A sua dúvida é se estão a fazer o trabalho de um 

regulamento ou de um regimento, para ser apresentado depois na constituição da 

instituição do Conselho Municipal da Juventude, conforme estabelece o artigo 

quarto, relativo aos membros que o devem constituir, alertando para verificarem 

esta parte. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que gostaria de fazer uma declaração 

sobre este assunto. Disse que se irá abster neste ponto, considerando aquilo que 

desconhecia e que é uma proposta sobre esta matéria, de dois mil e dezanove, e 

pelas questões que foram levantadas pelo senhor vereador Victor Ferraz, entende 

abster-se neste ponto. ----------------------------------------------------------------------  
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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 os senhores vereadores 

Ricardo Clemente e Desidério Silva; abstiveram-se os senhores vereadores Victor 

Ferraz e António Coelho. --------------------------------------------------------------------   

= AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA – REPRESENTANTES DO 

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA NO CONSELHO GERAL DO  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em sete de dezembro corrente, foi 

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

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

1. Consta do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei nº 137/2012, “o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e do ensino básico e secundário”; 

2. Nos termos do disposto no artº 10º Nº 1 daquele diploma legal, “a administração e 

gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas é assegurada por 

órgãos próprios (…); sendo que, de acordo com o número 2 do mesmo preceito legal 

“são órgãos de direcção, administração e gestão dos agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas os seguintes: conselho geral, o diretor, o conselho pedagógico 

e o conselho administrativo”; --------------------------------------------------------------  

3. A composição e as competências daquele conselho geral encontram-se previstas nos 

artigos 12º e 13º daquele mesmo diploma legal; ------------------------------------------  

4. De acordo com o número 3 do artigo 14º do referenciado Decreto-Lei nº 75/2008, 

de 22 de abril (na redação introduzida pelo Decreto-Lei nº 137/2021), “os 

representantes do município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta 

delegar tal competência nas juntas de freguesia”; ---------------------------------------   

5. Tem sido entendimento desta Autarquia, aquando da indicação dos correspondentes 

representantes, designar para aquele efeito o Vereador do Pelouro da Educação e 

dois presidentes da junta de freguesia com jurisdição sobre a área territorial a que 

respeita o Agrupamento de Escolas; ------------------------------------------------------  

6. No entanto e tendo em conta a situação actual que potencia a necessidade de um 

maior acompanhamento técnico dos serviços desta CMA junto dos estabelecimentos 

de ensino, designa-se a Diretora do Departamento de Desenvolvimento Económico, 

Social e Cultural, Dina Maria Cardoso Ramos Galante e a Chefe de Divisão da Divisão 
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de Educação, Maria Manuela Cristóvão Martins de Lima para representar este 

Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente, bem 

como a presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água. --------------  

Propõe-se que: ---------------------------------------------------------------------------------  

A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira designe, como representantes do 

Município de Albufeira, no Conselho Geral do Agrupamento de escolas de Albufeira as 

personalidades seguintes: --------------------------------------------------------------------  

 Dina Maria Cardoso Ramos Galante (Diretora do Departamento de Desenvolvimento 

Económico, Social e Cultural); -------------------------------------------------------------  

 Maria Manuela Cristóvão Martins de Lima (Chefe de Divisão da Divisão de 

Educação); ----------------------------------------------------------------------------------  

 Indaleta Maria Ribeiro da Ponte Cabrita (Presidente da Junta de Freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água);” --------------------------------------------------------------  

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

= AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA POENTE –  

REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA NO CONSELHO GERAL  

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA POENTE  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em sete de dezembro corrente, foi 

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

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

1. Consta do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei nº 137/2012, “o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e do ensino básico e secundário”; 

2. Nos termos do disposto no artº 10º Nº 1 daquele diploma legal, “a administração e 

gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas é assegurada por 

órgãos próprios (…); sendo que, de acordo com o número 2 do mesmo preceito legal 

“são órgãos de direcção, administração e gestão dos agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas os seguintes: conselho geral, o diretor, o conselho pedagógico 

e o conselho administrativo”; --------------------------------------------------------------  

3. A composição e as competências daquele conselho geral encontram-se previstas nos 

artigos 12º e 13º daquele mesmo diploma legal; ------------------------------------------  

4. De acordo com o número 3 do artigo 14º do referenciado Decreto-Lei nº 75/2008, 

de 22 de abril (na redação introduzida pelo Decreto-Lei nº 137/2021), “os 

representantes do município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta 
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delegar tal competência nas juntas de freguesia”;  --------------------------------------  

5. Tem sido entendimento desta Autarquia, aquando da indicação dos correspondentes 

representantes, designar para aquele efeito o Vereador do Pelouro da Educação e 

dois presidentes da junta de freguesia com jurisdição sobre a área territorial a que 

respeita o Agrupamento de Escolas; ------------------------------------------------------  

6. No entanto e tendo em conta a situação actual que potencia a necessidade de um 

maior acompanhamento técnico dos serviços desta CMA junto dos estabelecimentos 

de ensino, designa-se a Diretora do Departamento de Desenvolvimento Económico, 

Social e Cultural, Dina Maria Cardoso Ramos Galante para representar este 

Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente, bem 

como os presidentes da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água e Guia. ----  

Propõe-se que: ---------------------------------------------------------------------------------  

A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira designe, como representantes do 

Município de Albufeira, no Conselho Geral do Agrupamento de escolas de Albufeira 

Poente as personalidades seguintes: ---------------------------------------------------------  

 Dina Maria Cardoso Ramos Galante (Diretora do Departamento de Desenvolvimento 

Económico, Social e Cultural); -------------------------------------------------------------  

 Indaleta Maria Ribeiro da Ponte Cabrita (Presidente da Junta de Freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água); ---------------------------------------------------------------  

 Dinis Nascimento (Presidente da Junta de Freguesia da Guia).” ------------------------  

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

= ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  

DESPORTIVO PARA O ANO 2020  

– IMORTAL BASKET CLUBE = 

Foi apresentada a adenda ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo a 

celebrar com o Imortal Basket Clube, documento que se dá por integralmente 

transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------   

Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira, a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de cento e quarenta mil euros. ----  

O senhor presidente informou que se tratava de um complemento a esse contrato. 

O senhor vereador Victor Ferraz disse que iria repetir aquilo que já disse 

relativamente a outro contrato. Relembrou que têm duas equipas de basquete, e 

apesar de serem de proporções diferentes, também devem, em caso de 

necessidade e de requerido pelos próprios, ter o mesmo reforço, 
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proporcionalmente, dado que são de dimensões diferentes. -----------------------------  

O senhor presidente perguntou se estava a referir-se ao Clube de Basket. ----------  

O senhor vereador Victor Ferraz respondeu que estava a falar do CBA – Clube de 

Basket de Albufeira, e fazia-o para haver igualdade no tratamento. -----------------  

O senhor presidente notou que existe equidade, mas como eles não são iguais não 

pode haver igualdade. -----------------------------------------------------------------------  

Considerou o senhor vereador Victor Ferraz que deveria haver igualdade de 

oportunidade e equidade na ação. ----------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente referiu que essa equidade está plasmada, até porque, o 

CBA – Clube de Basket de Albufeira recentemente, e depois irá trazer à câmara, 

solicitou apoio para o arranjo de uma carrinha e várias outras situações e, por 

conseguinte, iriam todos deliberar sobre essa matéria.  --------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que estava a abordar esta questão, e não 

sabia se o senhor presidente ainda se lembrava, porque na altura só este contrato 

é que previa o aditamento à posteriori, e o CBA – Clube de Basket de Albufeira 

não tinha. Posteriormente integrou-se isso no outro, e agora não sabe em que 

ponto está, e é nesse sentido que fez a referência. ------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que está considerado, até porque quando chega 

qualquer tipo de apoio do CBA – Clube de Basket de Albufeira, deliberam sobre 

isso. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, manifestar concordância com os termos propostos 

para a adenda ao contrato-programa, cuja minuta se aprova, podendo, em 

consequência, o mesmo ser outorgado e produzir todos os efeitos nele previstos. ---   

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – AMÉLIA FORTES CARMONA  

– REQUERIMENTO = 

Por Amélia Fortes Carmona foi apresentado um requerimento datado de dezoito de 

novembro de dois mil de vinte e um pelo qual solicita que o Município de Albufeira 

declare se pretende exercer o direito de preferência sobre o prédio urbano sito na 

Rua da Cotovia, Quinta da Palmeira, Bloco B, Lote 4, Freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água, concelho de Albufeira, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 

6429, Fração L, descrito na respetiva Conservatória do Registo Predial de Albufeira 

sob o número 2334-L. -------------------------------------------------------------------------   

O requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, do seguinte teor: -------------------------------  

“Prédio urbano descrito na CRPA com o número 2334-L, inscrito na matriz predial sob o 
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artigo n.º 6429, fracção L, da freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------  

Endereço do imóvel: ---------------------------------------------------------------------------  

Quinta da Palmeira, “O Nosso Tecto”, Bloco B, lotes 3-4 -----------------------------------  

8200 Albufeira --------------------------------------------------------------------------------  

Comunica a titular do prédio que pretende alienar o apartamento citado em título e 

solicita que o município se pronuncie sobre a eventual intensão de exercer o direito de 

preferência no negócio. -----------------------------------------------------------------------  

A data prevista para o negócio é 30 de Novembro. ------------------------------------------  

Nos termos da lei, a Câmara Municipal de Albufeira tem preferência na aquisição de 

alguns imóveis atenta a sua localização no território ou em face da existência de algum 

ónus na anterior fase de aquisição. -----------------------------------------------------------  

No caso em presença, não nos encontramos perante imóvel classificado ou em vias de 

classificação, ou de prédio ou fração autónoma sito em zona de protecção de imóvel 

classificado, em área de reabilitação urbana ou em zona de pressão urbanística, 

delimitada com fundamento na falta ou desadequação da oferta, nos termos previstos 

no artigo 2.º-A do Decreto -Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto, na sua redação actual. ----  

Constata-se contudo que nos encontramos perante fracção autónoma integrada num 

imóvel edificado sobre terreno alienado pelo município em direito de superfície por 70 

anos, conforme se pode ler na certidão do registo predial do prédio. ----------------------  

O prédio a transmitir, de acordo com a caderneta predial, corresponde a um 

apartamento de tipologia T4 com 108,70 m2 de área bruta privativa e com o valor 

patrimonial actual de 79.512,10 euros. -------------------------------------------------------  

No requerimento refere-se que o valor de venda do prédio é de 150.000,00 €. -----------  

Perante o supra descrito, sou de parecer que: -----------------------------------------------  

Existe enquadramento legal para o exercício do direito de preferência por se tratar de 

uma habitação edificada sobre terreno alienado em direito de superfície. ----------------  

Caberá à Câmara Municipal avaliar e decidir sobre o interesse no exercício de tal 

direito.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 

transação do imóvel em causa. --------------------------------------------------------------  

= GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2022-2026, ORÇAMENTO E PLANO 

ORÇAMENTAL PLURIANUAL 2022-2026, DERRAMA,  

IMPOSTO MUNICIPAL PARA IMÓVEIS 

 - DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento, contendo 
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um despacho proferido pelo senhor presidente, em quinze de dezembro corrente, do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

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

1. Que os documentos previsionais, Orçamento e Plano Orçamental Plurianual 2022-

2026 (Orçamento) e Grandes Opções do Plano 2022-2026 (GOP), foram apreciados 

e aprovados na reunião de Câmara de 06-12-2021; --------------------------------------  

2. Que tais documentos previsionais se encontram sujeitos à aprovação por parte da 

Assembleia Municipal, nos termos da lei; -------------------------------------------------  

3. Que, não obstante a eventual aprovação referida no ponto anterior, tendo em vista a 

produção de efeitos, os documentos previsionais 2022-2026 encontram-se 

condicionados à aprovação prévia pela Assembleia Municipal das propostas relativas 

às taxas de Derrama e de IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis (também já 

aprovadas na reunião de câmara de 06-12-2021), por se encontrarem em conexão 

com o nível de receita estimado; ----------------------------------------------------------  

4. Que se constatou que a aprovação das referidas taxas não obteve unanimidade em 

sede de órgão executivo, com a existência de votos contra; ----------------------------   

5. Que, por esse facto e por serem já conhecidas algumas manifestações de desagrado 

nesse sentido, se vislumbra, em sede de sessão da Assembleia Municipal, uma 

possível não anuência às citadas propostas das taxas por parte da maioria dos seus 

membros, inviabilizando automaticamente a aprovação do Orçamento e das GOP; -----  

6. Que aquando da elaboração do Orçamento e das GOP se perspetivava o início da 

retoma económica, mas que volvido algum tempo se constata um retrocesso na 

evolução positiva da crise sanitária (COVID-19) que se vinha sentindo; ----------------  

7. Que, com efeito, após séria reflexão à situação presentemente vivenciada no 

Concelho, bem como a perceção dos anseios da comunidade neste assunto, se 

constata ver aumentando o grau de incerteza e os receios quanto ao futuro, 

relativamente ao bem-estar económico-social da população e do tecido empresarial; -  

8. Que a inviabilização do Orçamento e das GOP por parte do órgão deliberativo 

acarretará inúmeros constrangimentos à gestão e desempenho municipais; ------------  

9. Que desses constrangimentos resulta, por inerência, o não prosseguir de uma série 

de procedimentos plurianuais, essenciais ao bom funcionamento municipal, dado os 

mesmos se encontrarem agendados para a sessão ordinária da Assembleia Municipal 

a realizar na presente data, dia 15-12-2021; ---------------------------------------------  

10. Que, por forma a minimizar consequências indesejáveis, se torna crucial acautelar 

as demais implicações que uma não aprovação das matérias citadas traria; ------------  
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11. Que, à presente data, o prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias 

da Câmara Municipal (número 2 do artigo 41.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro), de, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência, não se cumpre, 

não se mostrando possível que, em tempo útil, se convoque o órgão 

extraordinariamente para deliberação sobre este assunto de imediato; ---------------  

12. Que estão reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, para que se decida sobre o pedido com a 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------  

Determino: -------------------------------------------------------------------------------------  

 A solicitação à Digníssima Assembleia Municipal para que na sua sessão ordinária de 

15-12-2021: --------------------------------------------------------------------------------  

 sejam retirados, por associação direta com os documentos previsionais 2022-2026 

e por falta de tempo útil para produção de efeitos, os pontos 7 e 8 relativos à 4.ª 

Revisão – Alteração Modificativa; ---------------------------------------------------------   

 sejam suspensos de apreciação, para reanálise por parte da Assembleia Municipal, 

após reformulação dos mesmos, os pontos: -----------------------------------------------  

o 11 (Taxa de Derrama); ---------------------------------------------------------------------  

o 12 (Taxa de IMI); --------------------------------------------------------------------------  

o 14 (Grandes Opções do Plano 2022-2026); e ---------------------------------------------   

o 15 (Orçamento e Plano Orçamental Plurianual 2022-2026); -----------------------------  

 sejam igualmente suspensos de apreciação, para novo agendamento, os pontos 17 a 

35, por se tratarem de procedimentos plurianuais subordinados à aprovação dos 

documentos previsionais 2022-2026 (sendo que os pontos 17 ao 19 são provenientes 

da Câmara Municipal e os restantes são sob proposta do seu presidente); -------------  

 O agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a reunião de câmara seguinte.” ------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse tratar-se da ratificação do despacho que fez, para 

solicitar à Assembleia Municipal a retirada e suspensão dos assuntos para 

reanálise, após a reformulação dos mesmos, relembrando que foram testemunhas 

disso. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho referiu que, de acordo com o primeiro 

parágrafo do documento das Grandes Opções do Plano para dois mil e vinte e dois, 

o valor que está como financiamento não definido, é exatamente o mesmo valor do 

saldo de gerência que transita de dois mil e vinte e um para dois mil e vinte e 
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dois. O senhor presidente afirma aqui que existem 34.255.423 euros disponíveis 

para alocar nas rubricas de dois mil e vinte e dois, ao contrário do que o senhor 

presidente afirmou na reunião da Assembleia, que algum deste valor está cativo ou 

alocado a outros propósitos que não o financiamento das GOP para dois mil e vinte 

e dois. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho questionou o senhor presidente se consegue 

afirmar que existem, neste momento e de acordo com este documento, o atual, 

trinta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, e quatrocentos e vinte e 

três euros. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente sublinhou que isso é aos dias de hoje. ----------------------------  

A senhora diretora do departamento de Administração e Finanças informou que se 

trata da estimativa que foi feita na altura. ----------------------------------------------  

Continuou o senhor presidente dizendo que é uma estimativa para o final do ano, e 

se mais coisas forem pagas do que aquilo que é previsto, logicamente, o saldo de 

gerência abate. -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse estar esclarecido. -----------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse pensar que aquilo que o senhor vereador 

António Coelho estava a referir-se, é o facto de haver, e já foi também afirmado 

pela senhora doutora Carla Farinha, relativamente à questão de algum deste saldo 

estar cabimentado para despesas que deveriam ser correntes, ou seja, na prática 

é um saldo de gerência onde os quase cinquenta por cento estão cativos em 

despesas correntes, tornando-se depois difícil analisar esse aspeto de forma mais 

óbvia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao despacho, referiu que a opção de retirar o orçamento e os 

pontos acabou por ser uma inevitabilidade, tendo em conta a opinião que 

transmitiram logo na primeira reunião de avaliação e deliberação sobre o 

orçamento. Considerou que nessa altura até se poderia chegar a outro tipo de 

consenso, caso as coisas tivessem sido feitas com alguma antecedência. Por outro 

lado, queria relembrar que apesar de ser chumbado o aumento de impostos, isso 

não implicava necessariamente que o orçamento fosse retirado. -----------------------  

O senhor presidente realçou que o orçamento não foi chumbado. ----------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse saber disso, e a ideia importante até nem 

é essa. De facto, não foi deliberado, não foi chumbado, e isso é correto, mas a 

sua questão era outra. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que foi deliberado e não foi chumbado. ----  
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O senhor presidente disse que foi deliberado, realçando que todos estão a falar 

do mesmo, embora com sentidos diferentes. ----------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz salientou, e apesar de estarem a falar dos 

impostos, que a proposta do orçamento não tinha necessariamente de ser retirada, 

tendo em conta que é um documento previsional. A sua opinião baseia-se no facto 

de no passado, e pensa que se recordavam disso, houve orçamentos que tiveram 

previsões de receita que não se verificaram, na ordem de vários milhões, e não foi 

por isso que foram retirados. ---------------------------------------------------------------  

Lembra-se de um ano em que havia cinco milhões de euros para a venda de imóveis 

a famílias, o que se traduz naquele procedimento que se fazia para empolar os 

orçamentos em termos de receita, e depois as coisas não se verificam, e não foi 

por causa disso que ele foi retirado. ------------------------------------------------------  

Isto foi uma opção que acabou por se aplicar, está adequada, e não dizia o 

contrário. Contudo, não era por aí que as coisas iriam desandar, porque no 

passado já as previsões falharam, tendo em conta que já era previsível, havia 

empolamento das próprias receitas, e isto até se poderia considerar também um 

empolamento da própria receita do IMI, até porque não sabem, por exemplo, se 

no próximo ano não pode haver um aumento exponencial da venda de imóveis e, de 

repente, isso compensar essa receita. É mais nessa perspetiva, não era 

obrigatório retirar o orçamento. -----------------------------------------------------------  

Afirmou o senhor presidente que o contrário também é válido. -------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que isso é verdade, mas é mais nessa 

perspetiva. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse, ressalvando que não é para seguir o mesmo raciocínio, 

mas ainda pensou nisso, porém, como isto está tão ligado, a questão dos valores 

do IMI e a questão da derrama, à questão do orçamento. -----------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que, de qualquer das formas, fica a 

proposta que fica ajustada à nova previsão. ----------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que uma coisa implica a outra, e às 

vezes eram acusados de falta de transparência, o que é errado. De uma forma 

mais transparente e clara, é certo tirar o orçamento da discussão e da 

deliberação, quando as taxas não são aprovadas. Quanto a si, é o que está certo. 

Sobre a questão do definido e do não definido, disse o senhor vereador estarem 

totalmente de acordo. -----------------------------------------------------------------------  

Parece que há aqui uma crítica face aquilo que está definido e não definido, e 
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aquilo que é encontrado em não definido, tratando-se de despesas correntes, mas 

vamos aqui acertar um ponto de situação, que tem a ver com o facto de as taxas 

e os impostos estarem como estão, ou seja, se formos considerar o definido 

superior, teremos de ter para isso mais receita, coisa que não existe. Dai existir 

esta faculdade de permitir trabalhar desta maneira e não onerar os munícipes 

mais ainda, coisa que a oposição assim defende, e nós também, e daí existir esta 

faculdade que permite trabalhar desta forma. -------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente julgou ter respondido aqui às dúvidas. ---------  

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

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores 

Ricardo Clemente, Desidério Silva e Victor Ferraz; absteve-se o senhor vereador 

António Coelho. -------------------------------------------------------------------------------  

= DERRAMA – TAXAS PARA 2022 RESPEITANTES A TODOS OS  

SUJEITOS PASSIVOS  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em quinze de dezembro corrente, foi 

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

“De acordo com o artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, foi deliberado em 

reunião de câmara do dia 06/12/2021, 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 de 1,5 para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano 

anterior superior a € 150.000,00 e de 0% para os sujeitos passivos com um volume de 

negócios no ano anterior que não ultrapasse os € 150.000,00. ------------------------------  

Tendo-se constatado que a aprovação da referida taxa não obteve unanimidade em 

sede de órgão executivo, com a existência de votos contra, por esse facto e por serem 

já conhecidas algumas manifestações de desagrado nesse sentido, se vislumbra, em 

sede de sessão da Assembleia Municipal, uma possível não anuência à citada proposta 

do lançamento desta taxa por parte da maioria dos seus membros, inviabilizando 

automaticamente a aprovação do Orçamento e Plano Orçamental Plurianual 2022-2026 

e das Grandes Opções do Plano 2022-2026. -------------------------------------------------  

Aquando da elaboração do Orçamento e das GOP perspetivava-se o início da retoma 

económica, mas volvido algum tempo constata-se um retrocesso na evolução positiva da 
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crise sanitária (COVID-19) que se vinha sentindo. Após séria reflexão à situação 

presentemente vivenciada no Concelho, bem como a perceção dos anseios da 

comunidade neste assunto, constata-se ver aumentando o grau de incerteza e os 

receios quanto ao futuro, relativamente ao bem-estar económico-social do tecido 

empresarial. -----------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo ao acima exposto, 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 3 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 a taxa de 0% para todos os sujeitos passivos.” --------------------------------  

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

= 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 quinze de dezembro corrente, foi 

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

“De acordo com o nº 1 e no nº 5 do artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (CIMI), foi deliberado em reunião de câmara do dia 06/12/2021, propor à 

Assembleia Municipal a fixação, com referência ao ano de 2021, da taxa de 0,38% para 

os prédios urbanos e 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. ---------------------------------------------------  

Tendo-se constatado que a aprovação da referida taxa não obteve unanimidade em 

sede de órgão executivo, com a existência de votos contra, por esse facto e por serem 

já conhecidas algumas manifestações de desagrado nesse sentido, se vislumbra, em 

sede de sessão da Assembleia Municipal, uma possível não anuência à citada proposta 

do lançamento desta taxa por parte da maioria dos seus membros, inviabilizando 

automaticamente a aprovação do Orçamento e Plano Orçamental Plurianual 2022-2026 

e das Grandes Opções do Plano 2022-2026. -------------------------------------------------  

Aquando da elaboração do Orçamento e das GOP perspetivava-se o início da retoma 
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económica, mas volvido algum tempo constata-se um retrocesso na evolução positiva da 

crise sanitária (COVID-19) que se vinha sentindo. Após séria reflexão à situação 

presentemente vivenciada no Concelho, bem como a perceção dos anseios da 

comunidade neste assunto, constata-se ver aumentando o grau de incerteza e os 

receios quanto ao futuro, relativamente ao bem-estar económico-social da população. ---  

Face ao acima exposto, considera-se ser de manter a taxa de IMI, respeitante aos 

prédios urbanos, no seu valor mínimo. --------------------------------------------------------  

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

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 0,3% 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 Victor Ferraz disse querer reforçar aquela ideia que já tinha 

mencionado na primeira discussão do orçamento, ou seja, era benéfico que estas 

propostas dos aumentos da derrama e do IMI viessem o mais cedo possível, 

julgava até que houve anos em que veio em setembro. ----------------------------------  

O senhor presidente ressalvou que este ano isso não era possível fazer em 

setembro. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz considerou que tal era possível. ---------------------  

Discordou o senhor presidente, realçando que não era possível devido às eleições. --  

O senhor vereador Victor Ferraz disse saber disso, contudo, julgava terem 

deliberado sobre situações eventualmente até mais importantes. ----------------------   

O senhor presidente disse que deu esta baralhada precisamente por causa das 

eleições. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Defendeu o senhor vereador Victor Ferraz que nessa altura ficavam logo definidas 

as coisas. -------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu o senhor presidente que era com antecedência e o orçamento já era feito 

com base na aprovação. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz frisou que estava apenas a referir-se às 
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propostas do IMI, sendo que a proposta do Orçamento também deverá ser o mais 

cedo possível. No próximo ano deveria ser mais cedo. -----------------------------------  

O senhor presidente disse estar inteiramente de acordo, caso fosse noutro ano. 

Para o ano já não pode ser assim, perguntando se não há uma data em que é 

preciso fixar as taxas. ----------------------------------------------------------------------  

A senhora diretora do departamento de Administração e Finanças informou que 

tem de se comunicar as taxas até trinta e um de dezembro. --------------------------  

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 dezasseis milhões, 

quatrocentos e noventa mil, duzentos e vinte e nove euros e nas Atividades Mais 

Relevantes no valor de sessenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e seis mil, cento e 

trinta e sete euros, documento de que fica um exemplar arquivado na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho informou que iria fazer uma declaração única 

depois com o ponto seguinte. ----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente perguntou se seria para os dois pontos juntos. -------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que podiam discutir em conjunto e votar 

em separado. ---------------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador António Coelho que poderia votar já. -------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que normalmente discutiam em conjunto 

e depois votavam em separado. -------------------------------------------------------------  

Questionou o senhor vereador Desidério Silva se, naquela parte em que fez 

referência a um milhão e novecentos mil euros, referente ao terreno para o 

centro de saúde, se isso foi limpo. ---------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que foi. ------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que ficou um valor genérico. --------------  

Continuou o senhor presidente vincando que depois há sempre a possibilidade de 

fazer alterações orçamentais, porque ele estar lá naquele sítio ou não, não 

significava nada em definitivo. --------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse saber disso. -----------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que estiveram a analisar o sítio onde 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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abateram nas rubricas para compensar a receita, e a questão que se lhe coloca é 

em relação às opções. Sabia que se trata de um documento previsional e poderia 

sempre ser ajustado durante a sua implementação a questão das rubricas.  ---------  

A título de exemplo, referiu-se a uma redução que houve na água, na volta de 

meio milhão de euros. Estavam dois milhões e meio, passou para os dois milhões e 

onze mil euros. Tendo em conta o que já disse no passado sobre a questão de o 

orçamento não plasmar completamente os gastos, e trata-se de uma despesa 

corrente, que são as despesas com a aquisição da água que, regra geral, anda à 

volta dos cinco milhões, cinco milhões e meio de euros. No orçamento inicial 

estavam dois milhões e meio e agora era reduzido em mais de dois milhões, e 

acaba por haver uma suborçamentação deste valor da água e agrava ainda mais 

aquilo que já tinha sido alertado. Na sua opinião haveria outras opções para fazer 

isso noutras rubricas. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente realçou que há sempre a possibilidade, tal como disse, e bem, 

o senhor vereador Victor Ferraz. Por isso é que há as revisões do orçamento, as 

alterações orçamentais, toda uma série de coisas, isto são documentos 

previsionais, dinâmicos, não são estáticos. É impossível haver um documento 

estático neste campo, ainda mais com esta incerteza e insegurança no futuro. É 

sempre muito complicado fazer e o orçamento não é nada rígido, mal seria se o 

fosse, como antigamente o era nas escolas. ----------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse estar ciente de tudo isso, mas a sua 

questão prendia-se com a necessidade de haver aqui um referencial relativamente 

aos anos anteriores sobre o dinheiro que é gasto, com base no relatório de 

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

Disse o senhor presidente que os anos anteriores são atípicos. ------------------------  

Continuou o senhor vereador Victor Ferraz questionando se não deveria ser o mais 

próximo da realidade possível, ao que o senhor presidente concordou, 

acrescentando que deveria ser assim com qualquer coisa. -------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz destacou que este é um dos pontos onde nunca 

há esse acerto, e depois não pode haver disparidade entre o custo de aquisição e 

o preço de venda, parecendo-lhe que isto depois enferma alguns problemas. ---------  

Verificou ainda que há uma redução nos transportes e também na parte 

informática. Em relação a esta última, há um corte relativamente grande, cerca 

de cento e tal mil euros, o que o leva a questionar, dado que a questão da 

transição digital vai exigir recursos para se puder fazê-la já no próximo ano, a 



20 de dezembro de 2021  

que acresce a questão da delegação de competências da educação que vão cair 

agora no dia um de abril, supostamente. Aproveitou também o senhor vereador 

para informar que tiveram a reunião na passada quinta-feira com o delegado 

regional. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que isso estava salvaguardado nessa altura. ---------------  

Referiu o senhor vereador Victor Ferraz que havia aqui outras opções que foram 

feitas, os tais “Outros” e “Outros Serviços”, onde se poderia ir buscar alguns 

valores, para além dos cortes onde já fizeram, mais “Aquisição de Serviços”, 

“Outros Trabalhos Especializados”, “Outros Serviços”, “Instalação Serviços em 

Edifícios Públicos”, e “Construções Diversas”, no total contabilizava treze milhões 

de euros. Disse ainda saber que alguns estão cabimentados, mas ainda assim 

envolve treze milhões de euros que estão no orçamento e que podem ser usados 

para outros fins.  ----------------------------------------------------------------------------  

Frisou o senhor vereador Victor Ferraz que só falava disto no sentido de não 

haver, muitas vezes, o facilitismo de usar a desculpa que se cortou nos impostos, 

e então não se pode fazer esta e aquela obra. Há sempre sítios onde se pode 

fazer, e um orçamento como este que está bastante disperso por várias rubricas 

destas assim, é fácil ir buscar algumas verbas para algumas obras urgentes, e é 

nessa perspetiva que fala. ------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador Victor Ferraz dizendo que uma vez que estavam a 

discutir também a questão deste ponto das Grandes Opções do Plano queria deixar 

aqui um lamento, porque assistiram a alguma pressão, para não dizer outra palavra 

mais feia, sobre os presidentes de junta para uma determinada aprovação do 

orçamento, dos impostos, e até associações lhes falaram nesse sentido, tendo em 

conta que seria muito mau se fosse chumbado, porque depois não iriam ter 

dinheiro ou as juntas também não. ---------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador que houve alguma pressão nesse sentido, pelo que gostaria 

de deixar aqui esse lamento, salientando que isto não é forma de fazer as coisas 

e que todos aqui querem a mesma coisa, e tendo em conta o orçamento 

apresentado não é sete milhões de euros num orçamento que vai inviabilizar a ação 

da câmara municipal, e por isso é que o sentido de voto vai ser o da abstenção na 

questão do orçamento. -----------------------------------------------------------------------   

Considera que o orçamento é uma ferramenta, independentemente de estar um 

bocado ferrugenta ou não, é uma ferramenta que é utilizada para fazer gestão, e 

quem faz gestão da coisa pública sabe que o orçamento é fundamental. --------------  
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A questão é vermos o orçamento como uma ferramenta, e muitas vezes a não 

existência e mesmo uma ferramenta ferrugenta é melhor do que não ter nenhuma, 

sempre se consegue fazer o serviço, o que não significa que às vezes tenha de 

haver medidas mais drásticas, mas isso ficará para o próximo ano, se for o caso e 

que relativamente a este orçamento irá aguardar também para ver o que vai 

acontecer na primeira revisão orçamental, conforme acordado sobre a questão do 

que se pode fazer ainda durante o ano e com este orçamento. ------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que deixava aqui esse alerta e esse 

lamento, bem como qual será a sua posição, que será a abstenção neste 

orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse lamentar este tipo de afirmações 

tristes, porque quem falou com os presidentes de junta foi ele. Alertou para 

algumas situações, naturalmente quando há uma baixa de receita, e estavam a 

falar de cerca de sete milhões de euros, só que os investimentos não vão ser 

iguais, tinha de haver alguma contenção e algum ajuste, o que é perfeitamente 

natural. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Realçou o senhor vereador que se for verificar, a apoio às juntas de freguesia 

permanecia igual, e aí não há razão nenhuma para esse tipo de argumento, 

considerando triste essa forma de vir aqui querer acusar a pessoa que, de certa 

maneira, falou com várias pessoas na questão do orçamento. Tiveram reuniões com 

os líderes parlamentares, onde estavam os presidentes de junta de freguesia e foi 

abordado devidamente o orçamento, discutido e analisado. -----------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse não perceber este discurso, por um 

lado queremos mais, por outro, não queremos não definir, mas depois mantêm a 

receita igual, ou seja, uma casa onde sai e não entra, é normal que falte, e isto é 

a coisa mais clara. O politicamente correto, Albufeira merece mais do que isso, 

merece ser construída com perspetiva de médio e longo prazo, e é isso que se 

queria com a proposta inicialmente trazida aqui. Não foi possível e esta nova 

proposta procura encaixar essa perda e procura que, com a primeira revisão 

orçamental e com a entrada do saldo orçamental, tudo aquilo que estava 

inicialmente previsto se encaixe, ainda que com esforço pois não é fácil, e terá 

que se procurar mais tarde outras soluções, de forma a que haja uma receita a 

considerar para obras necessárias e estruturantes para o município. ------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse, tendo em conta aquilo que foi afirmado, 

que sabem como as coisas são feitas. Relembrou o senhor vereador Victor Ferraz 
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que o seu discurso já foi o discurso do senhor vereador Ricardo Clemente e não há 

muito tempo e que a questão aqui era outra, em que há situações que se sabe 

como é que se fazem as coisas e que o facto de estar lá a despesa, e isso 

também foi uma das questões que levou à abstenção no orçamento, frisando que 

ainda está em cima da mesa, foi exatamente a delegação de competências para as 

juntas de freguesia.  ------------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador Victor Ferraz dizendo que a questão aqui não é essa, 

a questão aqui é durante o ano, as ações, as obras que é preciso fazer nas juntas 

de freguesia, e é neste âmbito que falaram, não tem a ver com as verbas aqui, 

porque o orçamento iria passar, e a questão aqui estava mais focada no aumento 

de impostos que, de facto, não tinha de ser, mas acabou por não ser, e como o 

Executivo permanente reconheceu não era a altura ideal para fazer isso, e por 

isso é que retiraram essa proposta, e queria só deixar essa nota. --------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que em relação ao que foi falado das GOP 

gostaria de acrescentar mais uma coisa, sobre aquilo que o senhor vereador Victor 

Ferraz acabou de referir. Disse o senhor vereador António Coelho que também 

recebeu três telefonemas de pessoas, e não percebeu o motivo pelo qual estava a 

receber, e uma delas deu-lhe claramente a entender que tinha recebido um 

contacto, no sentido em que era importante que houvesse a aprovação destes 

documentos, sob pena de estarem inviabilizados aquilo que eram os seus projetos e 

que já têm anos, salientando que isso também o deixou incomodado. Desconhecia o 

que aconteceu, mas de facto também confirmava que aquilo que foi o testemunho 

do senhor vereador Victor Ferraz, também aconteceu com ele. ------------------------  

O senhor presidente disse ainda que relativamente aos senhores presidentes de 

junta de freguesia, que também teve oportunidade de falar com eles, como faz 

muitas vezes, e não será certamente proibido de o fazer, a descansá-los que as 

verbas das suas competências iam manter-se iguais, apesar de, se reduzirmos 

numa coisa sete milhões de euros, é evidente que algum impacto terá de ter na 

questão da despesa. Salientou o senhor presidente que isso não era nenhuma 

ameaça, nem vai ser “cavalo de batalha” para nada disso. ------------------------------  

Referiu o senhor presidente que entendeu fazer aquilo daquela maneira, pedir a 

suspensão de levar à Assembleia Municipal, pelo facto de não ter o orçamento, 

deixar ir o orçamento na mesma e aquilo não ir daquela maneira, mas achou que 

era muito dependente, havia uma grande ligação. Relativamente aos presidentes da 

junta foi o que lhes disse. ------------------------------------------------------------------  
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Prosseguiu o senhor presidente dizendo que, se por exemplo, lhe disserem que em 

Paderne não há investimento, isso não é verdade, porque tem tido muito 

investimento feito, designadamente, a construção dos quarenta fogos, o 

saneamento dos Matos, tem o projeto do saneamento de Paderne Norte, da zona 

Ribeira de Alte/Alcaria já projetado, faltando apenas fazer as devidas 

expropriações para as estações elevatórias e que com certeza não será 

investimento feito em todo o lado da mesma forma, e que está em curso obras na 

Mosqueira, um reservatório de águas que está a ser ampliado, que é um milhão e 

tal de euros e está a ser terminada a obra, no Lar dos Olhos de Água, na Escola 

Diamantina Negrão, é o que é possível e que vão vendo essa possibilidade. -----------  

Relembrou ainda a questão da transição digital abordada, e bem, pelo senhor 

vereador Victor Ferraz, dizendo que vão estar atentos, até porque há fundos para 

possibilidade de angariação de financiamento. --------------------------------------------  

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]. --------------------------------------------------------------    

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e o senhor vereador Ricardo 

Clemente; votou contra o senhor vereador António Coelho; abstiveram-se os 

senhores vereadores Desidério Silva e Victor Ferraz. -----------------------------------  

= ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 2022-2026 DO 

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 um 

milhão, setecentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e seis 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. --------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho disse que gostaria de fazer uma intervenção, as 

coisas para ele tinham que fazer sentido e gostava de as entender. ------------------  

O senhor presidente salientou que para ele também tinham de fazer sentido, não 
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sendo o senhor vereador António Coelho o único a ter essa opinião. -------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que se estava a referir a ele próprio, e 

àquilo que é a incapacidade de certas avaliações técnicas e, por conseguinte, iria 

fazer a seguinte declaração: “Esta nova versão de orçamento que o executivo hoje 

apresenta, na sequência do previsível chumbo do aumento da taxa de IMI e da 

reintrodução da derrama municipal, por parte da assembleia municipal, revela bem 

a excessiva tercealização do Município relativamente a contratação de serviços a 

empresas externas e o agravamento da suborçamentação em rubricas que já 

estavam suborçamentadas.  -----------------------------------------------------------------  

Verificamos que o orçamento sofreu um decréscimo, relativamente à versão 

anterior, no valor de 5.945.725€ sendo que 70,65% desta redução 

(4.200.536,00€) advém de cortes nas despesas de capital e 29,65% 

(1.745.189,00€) na despesa corrente. ----------------------------------------------------  

O executivo quando se vê na contingência de ter de reduzir despesa não hesita em 

escolher as despesas de capital e o corte no investimento, uma vez que a Câmara 

encontra-se sobrecarregada de contratos de prestações de serviços de entidades 

externas, sendo que muitos destes serviços poderiam ser feitos pelos próprios 

funcionários que têm capacidade, vontade e competência para os fazer mas que o 

executivo prefere adjudicar a empresas. --------------------------------------------------  

Do mesmo modo o executivo continua a retirar verbas a rubricas da despesa que 

já se encontram suborçamentadas como a rubrica 02.01.16.01 – Água com uma 

redução de 490.855,00€, ou seja, 19,62% menos do que na versão anterior, a 

rubrica 02.02.10 – Transportes com uma redução de 704.334,00€ (menos 

25,07%) relativamente a versão anterior e a rubrica que pode ser tudo ou nada, 

pode ser qualquer coisa, que não conseguimos vislumbrar do que se trata sem que 

tenhamos dados adicionais que é a rubrica de outras despesas 06.02.03.05 – 

Outros com um decréscimo de 550.000,00€ (50,92%) em relação a versão 

anterior, e que demonstra pouca transparência para vislumbrarmos de onde vem 

este valor pois está envolto em grande mistério. Assim a rubrica 02.01.16.01 – 

Água que já se encontrava suborçamentada, apresenta um valor que é um terço 

dos custos efetivamente gastos em anos anteriores, a rubrica de 02.02.10 – 

Transportes não tem verbas suficientes para garantir o cumprimento dos 

compromissos e contratos já assumidos e a rubrica 06.02.03.05 – Outros, 

necessitamos de dados complementares para tecermos as nossas considerações. ----  

Relativamente ao decréscimo efetuado nas despesas de capital, as mesmas foram 
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efetuadas nas seguintes rubricas: ----------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que, apesar dos alertas feitos pelo GCE – AP para a falta de 

aproveitamento dos fundos comunitários no âmbito do Portugal 2030 e do PRR, não 

se verifica qualquer indicação no sentido de o Município de Albufeira aproveitar 

estes incentivos nem de organizar uma espécie de task force para aproveitamento 

do mesmo. É lapidar e demonstrativo da importância que o Município dá a estes 

fundos que apenas se encontram alocados para a candidatura a fundos 

comunitários duas funcionárias, que por mais competentes que sejam, e são, não 

conseguem fazer todo o trabalho inerente as candidaturas. ----------------------------  

Continua-se a desperdiçar financiamento a fundo perdido e a continuar a financiar 

o investimento da Câmara através de receitas próprias e empréstimos bancários 

que oneram os munícipes com mais impostos e taxas, num concelho onde o 

desemprego e a falta de investimento é um problema atual e grave. Como 

queremos atrair investimento externo e ajudar as empresas locais com mais 

impostos e taxas ou com o aumento das mesmas? É totalmente contraproducente. --  

Por outro lado, existem um grande número de projetos com valor entre os 2€ e os 

100€ que apenas estão inscritos para evitar uma revisão orçamental caso se pense 

em executá-los, mostrando, mais uma vez, a falta de planeamento e de decisão 

acerca dos investimentos a realizar. -------------------------------------------------------  

Chama-se à atenção para o acréscimo contínuo e persistente ao longo dos últimos 

anos dos valores previstos para despesas com Pessoal e Aquisição de Serviços, uma 

CAPITAL 

            

Código Rubrica 
Orçamento 2022 

Versão Antiga 

Orçamento 2022 

Versão Nova 
Diferença Percentagem 

07010301 Instalações de Serviço 2 658 322,00 € 2 342 122,00 € - 316 200,00 € -11,89% 

07010307 Outros 2 537 248,00 € 1 537 248,00 € - 1 000 000,00 € -39,41% 

07010401 
Viadutos, Arruamentos e 

Obras Complementares 
2 482 591,00 € 1 576 591,00 € - 906 000,00 € -36,49% 

07010407 
Captação e Distribuição de 

Água 
919 998,00 € 697 398,00 € - 222 600,00 € -24,20% 

07010413 Outros 2 109 389,00 € 1 911 898,00 € - 197 491,00 € -9,36% 

07010602 Outro 1 252 453,00 € 175 588,00 € - 1 076 865,00 € -85,98% 

070107 Equipamento de Informática 344 949,00 € 17 769,00 € - 327 180,00 € -94,85% 

070108 Software Informático 122 048,00 € 85 148,00 € - 36 900,00 € -30,23% 

070115 Outros Investimentos 237 018,00 € 119 718,00 € - 117 300,00 € -49,49% 

 
Total Despesas de Capital - 4 200 536,00 € 70,65% 

 



20 de dezembro de 2021  

vez que, elas estão interligadas entre si. Se temos mais recursos humanos não se 

compreende que se continue a contratar empresas para serviços tão básicos como 

a limpeza de instalações ou como a vigilância, consultoria jurídica e fiscalização. 

Isto desaproveita os excelentes recursos humanos existentes e desmotiva os 

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

Este aumento da despesa nas rubricas atrás referidas não contribuiu para que o 

atendimento e a qualidade dos serviços melhorassem e dessem uma resposta rápida 

e capaz às solicitações efetuadas pelos munícipes, investidores e empresários do 

nosso concelho. Só podemos concluir que falta liderança, organização e falta de 

visão por parte de um executivo do PSD que lidera os destinos do nosso município 

a mais de 20 anos e que já não pode ter desculpas de que desconhece os 

problemas e as necessidades do Concelho.” -----------------------------------------------  

O senhor presidente questionou se se tratava de uma declaração de voto, ao que o 

senhor vereador António Coelho respondeu afirmativamente, acrescentando que iria 

votar contra.----------------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor presidente que não iria contestar embora houvesse muita 

contestação a fazer, mas ficaria para depois. -------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que é o que está refletido no documento 

técnico, são números que lá estão. ---------------------------------------------------------  

Continuou o senhor presidente dizendo não ser verdade esta falta de investimento, 

a questão do recurso ao exterior pode também ser rebatida com concursos que 

ficam desertos de pessoal que não temos para fazer determinados tipos de 

serviços, e há outros em que há mesmo a necessidade de recorrer ao exterior, tal 

como há tempo já deu um exemplo e que inclusive tinha em mente fazer um resumo 

disso tudo, para depois discutiram e dar conhecimento à câmara. ---------------------  

Sobre a questão dos fundos, o Portugal 2020, informou o senhor presidente que 

têm aproveitado todos os fundos possíveis, e ainda há pouco tempo receberam o 

aumento da taxa de execução, porque a taxa de execução do Algarve é 

relativamente bastante baixa, e os projetos do município têm estado a ser 

aumentados, tal como os dos outros municípios. ------------------------------------------  

Disse o senhor presidente que em relação ao PRR não sentia que tivesse saído 

alguma coisa fora do normal, porém, no início de janeiro poder-se-ia fazer uma 

reunião com os serviços para analisar e refletir sobre isso, ver o que se passa e 

depois remeter à câmara para conhecimento. ---------------------------------------------  

Disse também o senhor presidente que se houver necessidade de recorrer ao 
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exterior, com certeza que ter-se-á de recorrer a um processo de outsourcing, 

pois quando não temos hipótese e queremos melhorar o assunto, e pensamos que 

vai melhorar, obviamente temos de recorrer ao exterior, que pode ser onde estão 

os experts na matéria e onde estão situações que possam ser perfeitamente 

ultrapassáveis e com os recursos internos não temos essa hipótese. Já abriram 

inúmeros concursos para, por exemplo, calceteiros, asfaltadores, carpinteiros ou 

pedreiros, e ninguém aparece, e são situações que obrigam a ir buscar gente ao 

exterior e cada vez vai sendo pior. --------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou ao senhor presidente se podia fazer 

um comentário áquilo que acabava de dizer, ao que o edil respondeu que sim. -------  

Disse o senhor vereador António Coelho que a análise que estamos a fazer deste 

documento atualmente, desta nova versão, se eventualmente antes desta reunião 

se estivessem sentado a uma mesa e apresentado isto e falado sobre o assunto, 

provavelmente haveria coisas que fariam sentido, e se calhar não estaríamos aqui 

a falar delas. A verdade é que isto também não se propôs e dai aparecer com 

esta conversa. --------------------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador António Coelho dizendo que em relação ao restante, o 

Grupo de Cidadãos de Albufeira Prometida está a preparar um documento 

relacionado com as candidaturas, quer seja ao PRR ou fundos comunitários, e é 

intenção apresentar aqui na reunião, no sentido de tentar ajudar para aquilo que 

possam ser eventualmente ações de futuro, nomeadamente, no decorrer do ano de 

dois mil e vinte e dois. ----------------------------------------------------------------------  

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]. ----------------------    

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e o senhor vereador Ricardo 

Clemente; votou contra o senhor vereador António Coelho; abstiveram-se os 

senhores vereadores Desidério Silva e Victor Ferraz. -----------------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PELO PERÍODO DE 3 ANOS  

– RELATÓRIO DO JÚRI – MINUTA DO CONTRATO = 
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Relacionado com este assunto foi apresentado o Relatório do Júri, datado de dois de 

novembro último, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma 

cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que em 

conclusão refere o seguinte: ------------------------------------------------------------------   

”Conclusão -------------------------------------------------------------------------------------   

Face ao exposto, e de acordo com o disposto no artigo 125.º do CCP, propõe-se que 

adjudicação do procedimento por concurso público, para aquisição de serviço de 

seguros pelo período de 3 anos, seja efetuada à empresa Generali Seguros, S.A., nos 

termos e condições constantes na proposta apresentada e no integral respeito pelo 

caderno de encargos, pelo valor de € 1.553.581,41 (um milhão quinhentos e cinquenta e 

três mil quinhentos e oitenta e um euros e quarenta e um cêntimos), isento do Imposto 

Sobre o Valor Acrescentado.” ----------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do relatório do júri: --------   

a) adjudicar o procedimento para Aquisição de Serviços de Seguros pelo Período 

de três Anos, à empresa Generali Seguros, S.A., pelo valor de um milhão, 

quinhentos  cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e um euros e quarenta e um 

cêntimos, isento do IVA; --------------------------------------------------------------------   

b) aprovar a minuta do contrato. -----------------------------------------------------------   

= TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE – 120 HORAS – DEPARTAMENTO DE 

INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS - DIVISÃO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

1. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais solicitou a colaboração do 

Município de Albufeira no sentido de integração, em serviços municipais, do cidadão 

abaixo indicado, para prestação de trabalho a favor da comunidade, em número de 

horas correspondentes à pena aplicada, nomeadamente: --------------------------------  

 

 

 

2. A Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade (PTFC) é uma pena substitutiva da 

pena de prisão até dois anos cuja aplicação exige o consentimento do arguido, não é 

remunerado e é prestado a favor do Estado ou de outras entidades, públicas ou 

privadas, de interesse para a comunidade; -----------------------------------------------  

Nome Nº de Horas Unidade Orgânica 

Alberto dos Santos Pedro 120 DISU - DAS 
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3. O número de horas de trabalho a prestar a favor da comunidade é determinado na 

sequência da pena cometida e da sentença julgada em Tribunal; ------------------------   

4. Os indivíduos condenados a prestarem trabalho a favor da comunidade são 

integrados em serviços para os quais possuam o perfil adequado, sempre em 

articulação com os técnicos da DGRSP, procurando não acarretar constrangimentos 

ao nível do funcionamento dos serviços, das equipas de trabalho, nem de originar 

maiores necessidades de recursos humanos (por necessidade de controlo 

permanente); -------------------------------------------------------------------------------   

5. Existe a possibilidade de integração do cidadão supra aludido, para a prestação do 

trabalho a favor da comunidade, no DISU-DAS; -----------------------------------------  

6. Os serviços do Departamento de Infraestruturas e Serviços Urbanos – Divisão de 

Águas e Saneamento, dispõem de uma série de tarefas que podem ser exercidas por 

indivíduos na situação de prestação de trabalho a favor da comunidade, sendo que as 

tarefas serão atribuídas e coordenadas pelo encarregado ou responsável do 

respetivo serviço e cuja finalidade do trabalho se reverterá a favor do município e 

dos seus munícipes; ------------------------------------------------------------------------   

7. A colaboração solicitada incide nos termos do disposto na alínea u), do nº 1, do 

artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e, portanto, no âmbito de 

competências do órgão executivo – Câmara Municipal; -----------------------------------   

PROPONHO: -----------------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere colaborar com a DGRSP no sentido de integrar no 

Departamento de Infraestruturas e Serviços Urbanos – Divisão de Águas e 

Saneamento o cidadão Alberto dos Santos Pedro para a prestação de 120 horas de 

trabalho a favor da comunidade.” ------------------------------------------------------------  

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

= TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE – INFORMAÇÃO = 

Pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, foi apresentada uma 

comunicação eletrónica, datada de trinta de novembro de dois mil e vinte e um, pelo 

qual solicita a integração de um cidadão para o cumprimento de quatrocentas e oitenta 

horas de trabalho comunitário. ---------------------------------------------------------------   

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de Recursos 

Humanos, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------   

“Na sequência do pedido de colaboração requerido pelo Instituto de Reinserção e 

Serviços Prisionais informa-se que, de acordo com a informação da chefe da 

DISU/DAS, na etapa 10, não se encontram reunidas condições para que o trabalho 
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comunitário se possa realizar no Município face à fundamentação mencionada. -----------  

Neste sentido, e por se tratar de um pedido de colaboração, o processo deve ser 

objeto de deliberação pela digníssima Câmara Municipal.” ----------------------------------  

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

serviços, comunicar à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais de que 

não existe viabilidade no solicitado. --------------------------------------------------------   

= ESTÁGIOS CURRICULARES - ESTM - ESCOLA SUPERIOR DE TURISMO E 

TECNOLOGIA DO MAR DO POLITÉCNICO DE LEIRIA 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em dois de dezembro corrente, foi 

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

“A ESTM – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Politécnico de Leiria, 

veio solicitar o acolhimento da sua aluna Ionela Paraschiv, para desenvolver um estágio 

curricular no âmbito do curso de licenciatura em Gestão Turística e Hoteleira, para 

decorrer a partir de 26 de abril de 2022 até perfazer um total de 300 horas. -----------  

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

1. O interesse e disponibilidade demonstrados pela Chefe de Divisão da DTDEC – 

Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural, Dra. Carla Ponte; ---------  

2. Que o estágio curricular terá uma duração total de 300 horas, e não implicará 

quaisquer custos para o Município, porque não é remunerado e a estagiária estará 

coberta pelo seguro escolar; --------------------------------------------------------------  

3. Que de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere 

a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; -------------------------------------  

4. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do Protocolo de 

estágio curricular, entre o Politécnico de Leiria - ESTM e o Município de Albufeira, nos 

termos da minuta que se anexa.” -------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do protocolo de estágio nela referido, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
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= CANDIDATURAS – FUNDO FLORESTAL PERMANENTE – APOIO AO 

FUNCIONAMENTO DOS GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS MUNICIPAIS - 

2021 – ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL  

N.º 2021-0021-01 – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

um despacho proferido pelo senhor vice-presidente da câmara, em treze de dezembro 

corrente, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------   

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

A Lei n.º 20/2009, de 12 de maio, estabelece a transferência de atribuições para os 

municípios em matéria de constituição e funcionamento dos Gabinetes Técnicos 

Florestais, bem como outras no domínio da prevenção e da defesa da floresta, e 

determina no seu artigo 5.º que são transferidas anualmente para os municípios as 

dotações inscritas no Fundo Florestal Permanente. -----------------------------------------  

A apresentação de pedidos de apoio para o funcionamento dos Gabinetes Técnicos 

Florestais é realizada no âmbito de procedimento concursal, nos termos do disposto no 

artigo 12.º da Portaria n.º 77/2015, de 16 de março, que aprovou o Regulamento do 

Fundo Florestal Permanente (FFP). -----------------------------------------------------------  

Podem beneficiar do regime de apoio referido os municípios com Gabinetes Técnicos 

Florestais que se encontrem operacionais, total ou parcialmente, durante o ano de 

2021. Considera-se para tal, que o Gabinete Técnico Florestal se encontra operacional, 

quando cumulativamente: ---------------------------------------------------------------------  

 Se verifique a existência de um ou mais técnicos afetos ao GTF, em exclusivo, com 

contrato de trabalho ao abrigo do regime de contrato de trabalho em funções 

públicas ou contrato de prestação de serviços, com o respetivo município; -------------   

 O(s) técnico(s) afeto(s) ao GTF desempenhe(m) funções no âmbito das atribuições 

definidas no artigo 2.º da Lei n.º 20/2009, de 12 de maio. ------------------------------  

O Município de Albufeira poderá beneficiar dos referidos apoios pois cumpre os 

requisitos de elegibilidade exigidos, nomeadamente, ter um Gabinete Técnico Florestal 

que se encontra operacional no presente ano, ter um Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) aprovado e em vigor, ter um Plano Operacional 

Municipal (POM) aprovado e inserido no IPLAN, ter um registo atualizado das ações de 

gestão de combustível na base de dados do SGIF (Sistema de Gestão de Informação 

de Incêndios Florestais) e ter realizado intervenções em silvicultura preventiva e 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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infraestruturas. -------------------------------------------------------------------------------  

Os apoios ao funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais são concedidos sob a 

forma de subsídio não reembolsável, até ao montante máximo de 13.979,00 € por 

município. --------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o aviso de abertura de procedimento concursal n.º 2021-2021-01, o 

período para apresentação de candidaturas decorre até ao dia 15 de dezembro de 

2021, sendo que para tal o Município deverá submeter o formulário de candidatura 

devidamente preenchido e assinado na Plataforma Eletrónica do Fundo Florestal 

Permanente. -----------------------------------------------------------------------------------  

A submissão de candidaturas, de acordo com o Aviso, deverá ocorrer até ao dia 15 de 

dezembro de 2021, pelo que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de 

forma a deliberar em tempo útil a formalização da candidatura, estando assim reunidas 

as circunstâncias referidas pelo n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------  

Determino: -------------------------------------------------------------------------------------  

 A formalização da candidatura para apoio ao funcionamento dos Gabinetes Técnicos 

Florestais Municipais (2021) no âmbito do Fundo Florestal Permanente; ---------------  

 Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

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

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

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO ARTEDOSUL – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em sete de dezembro corrente, foi 

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

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

1. A Associação Artedosul, é uma associação sem fins lucrativos, com sede no concelho 

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

2. A Associação Artedosul tem por objeto a organização de espetáculos, a divulgação 

da música e o ensino da dança; ------------------------------------------------------------  

3. O Município de Albufeira salienta o valor da cultura como ativo essencial da 

sociedade e como motor do progresso; ---------------------------------------------------  

4. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a 

projetos de natureza educativa, cultural e artística; ------------------------------------  

5. Que as alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

conferem competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a 

entidades legalmente existentes com vista à realização de eventos de interesse 
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para o Município e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; ------------------------------------  

6. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------  

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

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

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 6.000,00 (seis 

mil euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de 

Albufeira e a Associação Artedosul. ------------------------------------------------------  

2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das 

Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos Contratos 

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

republicado pelo Decreto – Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua atual 

redação.” -----------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do protocolo nela referido, documento que se dá 

por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------   

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

= PROTOCOLOS – ACRAL – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS DA 

REGIÃO DO ALGARVE - “VALE EDUCAÇÃO”  

- 1.ª ADENDA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

a) O Município de Albufeira tem como missão planear, organizar e executar uma 

política municipal de interesse público, nos diversos domínios da sua atuação, 

organizando as suas atividades na prossecução da melhoria das condições de vida, de 

trabalho e de lazer dos seus munícipes e dos vários setores que são o motor de 

desenvolvimento do concelho; -------------------------------------------------------------  

b) O Município de Albufeira em conjunto com a ACRAL – Associação de Comércio e 

Serviços da Região do Algarve tem desenvolvido um conjunto de ações específicas 

com o objetivo de estimular a economia local de todo o concelho; ----------------------   

c) O protocolo aprovado entre as duas entidades referidas em título para assinatura 

de Protocolo de Colaboração com vista à implementação da Iniciativa Vale Educação; -   

d) A alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a entidades 
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legalmente existentes com vista à realização de eventos de interesse para o 

Município e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra; ----------------------------------------------  

e) Que conforme cláusula 8.ª do Protocolo Aprovado entre as partes, o mesmo pode 

ser objeto de modificação, por motivos devidamente justificados, sob a forma de 

aditamento escrito a ser assinado pelos signatários. ------------------------------------  

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

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

Aprovar a minuta da 1.ª Adenda ao Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Albufeira e a ACRAL, anexa à presente proposta;” ---------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da primeira Adenda ao protocolo 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. -----------------------------------   

= PROTOCOLOS – AANGA – ASSOCIAÇÃO DE ANGOLANOS E AMIGOS DE 

ANGOLA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

“Através da documentação anexa à presente proposta, a AANGA – Associação de 

Angolanos e Amigos de Angola, solicitou a esta Câmara Municipal apoio financeiro para 

o ano de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

1. A AANGA – Associação de Angolanos e Amigos de Angola, é uma associação 

recreativa, cultural e desportiva sem fins lucrativos que tem sede em Rua da 

Palmeira Lt.22A lj.C, Albufeira e NIF. N.º 508 578 582; -------------------------------  

2. A associação tem por objeto promover e defender os direitos humanos, democracia, 

princípios de solidariedade humana e os valores culturais dos povos sem distinção de 

raça, sexo ou religião; contribuir para a resolução de problemas relativos às 

condições de vida e a integração social dos naturais de Angola; -------------------------   

3. O seu projeto cultural e recreativo é composto por um conjunto de atividades que 

procuram estimular a cultura aliada ao divertimento dos associados; -------------------  

4. O impacto da propagação da infeção por doença respiratória COVID-19 que, 

acompanhando as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da 

Direção-Geral de Saúde (DGS), bem como as sucessivas Declarações de Emergência 

e Calamidade, obrigaram à paragem de toda a atividade associativa; -------------------  
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5. Tal situação veio representar um défice de receita, privando estas entidades da 

organização de inúmeras atividades contínuas e pontuais que representam um 

importante encaixe financeiro e que permite equilibrar os orçamentos; ----------------  

6. No caso da AANGA, no presente ano a associação não pode participar nas habituais 

Festas do Pescador e na Festa das Comunidades organizadas pela Câmara Municipal, 

que, em virtude da situação pandémica não se realizaram; ------------------------------  

7. Os eventos mencionados no ponto anterior consistiam na maior fonte de receita da 

associação, que lhe permite assegurar o pagamento das despesas correntes (renda, 

água, luz e Internet) que assim sendo não tem como cumprir com essas obrigações; --   

8. Face à realidade pandémica, o Município de Albufeira tem contribuído ativamente 

com estas entidades, através da celebração de Protocolos, que visam garantir a 

sustentabilidade do movimento associativo do concelho; --------------------------------  

9. Nos termos do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 13 de Setembro, os 

municípios enquanto autarquias locais, dispõem de atribuições em domínios vários, 

designadamente nas áreas de património, cultura e ciência, (alínea e) do n.º 2) e 

ainda acção social (alínea h) do n.º 2); ----------------------------------------------------  

10. Compete à Câmara Municipal deliberar sobre formas de apoio a entidades e 

organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à realização de eventos 

de interesse para o Município, de acordo com o previsto na alínea o) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; -----------------------------------------  

11. Compete ainda à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 

actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva, 

recreativa ou outra, conforme preceitua a alínea U) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro; -------------------------------------------------------------  

12. Que a presente proposta cumpre o estipulado no art.º 72.º do Sistema de Controlo 

Interno deste Município, conforme a documentação em anexo; -------------------------  

13. A despesa enquadra-se no seguinte Código do Centro de Custos: 0311008849; --------   

14. Nos últimos 2 anos foram atribuídos os seguintes apoios financeiros à associação: 

2019: Comparticipação financeira no montante de € 5.000, mediante celebração de 

Protocolo de Colaboração Anual; ----------------------------------------------------------  

 2020: Comparticipação financeira no montante de € 7.000 cedida sob a forma de 

Protocolo de Colaboração Anual; ----------------------------------------------------------  

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

- A digníssima Câmara Municipal delibere outorgar a minuta do Protocolo de 

Colaboração a celebrar entre o Município de Albufeira e a AANGA - Associação de 
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Angolanos e Amigos de Angola, anexa à presente proposta; --------------------------------  

- Atribuir uma comparticipação financeira no montante de € 4.000, devendo a entidade 

benificiária apresentar ao Município de Albufeira toda a documentação que demostre a 

realização da atividade/projeto elencados no Protocolo, através de documentos 

comprovativos da despesa emitidos sob forma legal; ----------------------------------------  

- A entidade beneficiária fique obrigada às Disposições Legais previstas no disposto no 

artigo 2.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto – Lei 111 – B/2017, de 31 de agosto 

na sua atual redação.” -------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta ao protocolo 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. -----------------------------------   

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com 

fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Centro de Ciência Viva 

do Algarve, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 

sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 

situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala, assumindo a presidência o 

senhor vice-presidente. ---------------------------------------------------------------------   

= PROTOCOLOS – CENTRO DE CIÊNCIA VIVA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

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

a) O Centro de Ciência Viva do Algarve é uma associação sem fins lucrativos que tem 

como objecto social, nomeadamente, “o exercício da divulgação científica e tecnológica, 

mediante a promoção de acções de desenvolvimento de cultura científica e tecnológica, 

junto da população e, em especial, da comunidade juvenil; ----------------------------------  

b) Para prossecução destes objectivos societários, o Centro de Ciência Viva do Algarve 

promove, de entre outras atividades, uma exposição permanente e temática, com 

módulos de ciência e tecnologia, exposições temporárias e outras atividades; possui 

uma mediateca e um centro de acesso gratuito à internet; ---------------------------------  

c) O Centro de Ciência Viva do Algarve reconhece que as atividades e os objetivos 

prosseguidos pelo Centro se revestem de inquestionável e primordial interesse para a 

respectiva esfera de jurisdição; -------------------------------------------------------------  

d) Considera o Edil signatário que as entidades e associações que prosseguem aqueles 
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fins e objectivos merecem, de forma inquestionável, o apoio e a colaboração desta 

Autarquia; -------------------------------------------------------------------------------------  

e) O Centro de Ciência Viva do Algarve debate-se com uma indesejável escassez de 

meios económicos e financeiros, imprescindível para assegurar a manutenção da 

realização daquelas atividades e iniciativas; -------------------------------------------------  

f) O Centro de Ciência Viva do Algarve solicitou, por conseguinte, o apoio e a 

contribuição desta Autarquia, que figura como Associada daquele, no sentido da 

atribuição de uma comparticipação financeira, destinada a apoiar a realização de 

diversas iniciativas; ---------------------------------------------------------------------------  

g) Por outro lado, este executivo pretende continuar a primar por contribuir para o 

desenvolvimento cultural, intelectual, didático, recreativo e lúdico dos seus munícipes, 

assim como por aspirar promover a cultura científica e tecnológica junto dos mesmos, 

em particular, dos mais jovens; ---------------------------------------------------------------   

h) Pretende, assim, este executivo em funções promover a realização de ações de 

formação científica junto de escolas do ensino básico e, bem assim, atividades de 

divulgação científica junto dos alunos, como sejam, o formular de questões, a 

experimentação com cuidado, o observar com atenção e a validação das conclusões 

alcançadas; ------------------------------------------------------------------------------------  

i) O Centro dispõe de meios humanos necessários ao desenvolvimento de atividades de 

divulgação científica e vê com interesse o incremento da colaboração entre o Centro e 

este Município de Albufeira; -----------------------------------------------------------------  

j) Dispõe o artº. 33º. nº. 1, respectivamente, alíneas o) e r) da Lei nº. 75/2013, de 12 

de Setembro que “compete à câmara municipal deliberar sobre as formas de apoio a 

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com vista à execução de 

obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação 

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

projectos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração central”; 

Propõe-se que a Digníssima Câmara Municipal delibere: -------------------------------------  

Apoiar economicamente a execução das atividades e iniciativas desenvolvidas pelo 

Centro de Ciência Viva do Algarve, no âmbito da promoção e divulgação científica e 

tecnológica, junto das escolas do concelho, mediante a atribuição de uma 

comparticipação financeira de Euros 10.000,00 (dez mil euros), para o corrente ano de 

2021, e, ----------------------------------------------------------------------------------------  

Elaborar o protocolo entre o Município de Albufeira e o Centro de Ciência Viva do 

Algarve.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta ao protocolo 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 dos presentes, aprovar a proposta. ------------------   

Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à 

sala, reassumido a presidência. -------------------------------------------------------------  

= PROTOCOLOS – A.H.S.A. - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA SOLIDARIEDADE 

DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------    

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

1. A Associação Humanitária Solidariedade Albufeira é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, que tem como objetivos o apoio a crianças e jovens, o apoio à 

família, o apoio à integração social e comunitária, a proteção dos cidadãos na velhice 

e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 

ou de capacidades para o trabalho; -------------------------------------------------------  

2. A Associação tem em funcionamento a resposta social - Centro de Dia, o 

acompanhamento social, no âmbito do RSI, e apoio à alimentação; ----------------------   

3. De acordo com as orientações da DGS e do I.S.S. o funcionamento do Centro de Dia, 

foi obrigado a sofrer alterações na sua dinâmica, correspondendo á diminuição de 

utentes; ------------------------------------------------------------------------------------  

4. Na sequência do contexto atual que se vive, a instituição deparou-se com uma 

quebra bastante significativa de receitas; -----------------------------------------------  

5. A instituição tem intenção de manter os postos de trabalho dos seus colaboradores, 

bem como o funcionamento da Resposta Social – Centro de Dia; ------------------------  

6. Nos termos da cláusula 5.ª alínea c) do Protocolo, o Município de Albufeira obrigou-

se, ainda, “A conceder apoio financeiro anual, em função do valor proposto pela 

A.H.S.A., a ser definido por deliberação da Câmara Municipal de Albufeira, tendo 

em atenção os encargos demonstrados e as fontes de financiamento de que dispõe a 

A.H.S.A., por forma a assegurar o funcionamento do centro de dia, que possui 

inequívoco interesse público concelhio.“; --------------------------------------------------  

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 
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prevenção das doenças;--------------------------------------------------------------------  

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

A Digníssima Câmara Municipal delibere atribuir uma comparticipação financeira no 

valor de 70.000€ (setenta mil euros) à A.H.S.A. 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.” ----------------------------------------------------  

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

= VIII OPTO – FÓRUM DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ALGARVE – NORMAS 

DE PARTICIPAÇÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

O OPTO – Fórum de Educação e Formação do Algarve tem constituído um evento 

aglutinador de informação e conhecimento, repartindo a organização no âmbito 

regional, com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direcção de Serviços 

da Região (DGEstE) e o Instituto de Emprego e Formação Profissional - Delegação 

Regional do Algarve, e a nível local, com os Agrupamentos Escolares do concelho. --------  

O OPTO – Fórum de Educação e Formação do Algarve acolheu em cada edição (com 

exceção dos anos de 2020 e 2021 que, por questões da pandemia Covid-19 e de 

confinamento, não foi possível a sua realização), cerca de 60 entidades, que, com os 

visitantes, partilharam sugestões de formação e qualificação profissional, ofertas do 

ensino secundário e superior, alternativas no domínio da educação para as línguas 

estrangeiras como suporte para o desenvolvimento de experiências estudantis e 

profissionais no estrangeiro, assim como exemplos e testemunhos por parte de 

profissionais de várias organizações da sociedade. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal de Albufeira deliberou aprovar, na sua reunião do dia 29/11/2021, 

a realização do OPTO nos dias 23, 24 e 25 de março de 2022, bem como as respetivas 

normas de participação. -----------------------------------------------------------------------  

No entanto, após reunião com os Agrupamentos de Escolas de Albufeira, com as 

Senhoras psicólogas afetas a cada Agrupamento de Escolas do concelho, bem como 

contactos telefónicos com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direcção 

de Serviços da Região (DGEstE) e algumas das Universidades com participação regular 

no evento, constatou-se não se tratar da data mais favorável para a realização do 

evento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: --------------  

 A realização do OPTO - Fórum de Educação e Formação do Algarve nos dias 27, 28 

e 29 de abril de 2022, no Pavilhão Municipal de Albufeira; ------------------------------  

 As Normas de Participação da VIII edição do OPTO - Fórum de Educação e 

Formação do Algarve.” ---------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar das normas de participação, documento que se dá 

por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

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

= HABITAÇÃO SOCIAL – PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE RENDA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

1. O requerimento apresentado pela munícipe Ana Cristina Machadinho Adão, 

residente na habitação social, sita na Rua da Figueira, Lote 20, 1.º Esquerdo, Quinta 

do Barros, em Albufeira, datado de 3 de março de 2021, no qual solicita a isenção do 

pagamento do valor relativo à penalização referente às rendas em incumprimento e a 

autorização para efetuar o pagamento das rendas em atraso em prestações mensais, 

de acordo com o Plano de Regularização de Renda; --------------------------------------  

2. A informação dos Serviços, em anexo, referente ao Plano de Regularização da 

Renda, compreendendo as rendas em dívida até ao momento; ---------------------------  

Submetemos à consideração da digníssima Câmara Municipal: ------------------------------  

A) A isenção do pagamento do valor relativo à penalização referente às rendas em 

incumprimento; -----------------------------------------------------------------------------  

B) A aprovação do Plano de Regularização das Rendas.” -------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do plano nela referido, documento que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CANDIDATURA  

N.º 168/2021 – 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 
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referindo: -------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte e 

cinco euros), à Candidatura N.º 168/2021 com efeito a partir do início de novembro 

de 2021; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Autorizar o pagamento dos meses de novembro e dezembro de 2021, devendo estes 

dois últimos serem pagos no início do mês correspondente. -----------------------------  

c) Que a candidata terá 10 (dez) dias após o pagamento da primeira mensalidade de 

subsídio para apresentar o correspondente recibo de renda.” --------------------------  

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

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CANDIDATURA  

N.º 177/2021 – 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 275,00€ (duzentos e setenta 

e cinco euros), à Candidatura N.º 177/2021 com efeito a partir do início de 

dezembro de 2021; ------------------------------------------------------------------------  

b) Autorizar o pagamento do mês de dezembro de 2021 -----------------------------------  

c) Que a candidata terá 10 (dez) dias após o pagamento da primeira mensalidade de 

subsídio para apresentar o correspondente recibo de renda.” --------------------------  

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

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CANDIDATURA  

N.º 179/2021 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo: -------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte e 

cinco euros), à Candidatura N.º 179/2021 com efeito a partir do início de dezembro 
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de 2021; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Autorizar o pagamento do mês de dezembro de 2021; -----------------------------------  

c) Que a candidata terá 10 (dez) dias após o pagamento da primeira mensalidade de 

subsídio para apresentar o correspondente recibo de renda.” --------------------------  

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

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CANDIDATURA  

N.º 181/2021 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: ----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 325,00€ (trezentos e vinte e 

cinco euros), à Candidatura N.º 181/2021 com efeito a partir do início de dezembro 

de 2021; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Autorizar o pagamento do mês de dezembro de 2021; -----------------------------------  

c) Que a candidata terá 10 (dez) dias após o pagamento da primeira mensalidade de 

subsídio para apresentar o correspondente recibo de renda.” --------------------------  

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

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CANDIDATURA  

N.º 182/2021 – 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 300,00€ (trezentos euros), à 

Candidatura N.º 182/2021 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. ----------------------   
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= TELEASSISTÊNCIA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

1. Compete à Câmara, conforme disposto na alínea u) do artº 33, da Lei 75/2013 de 12 

de Setembro, apoiar actividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam 

para a promoção da saúde e prevenção de doenças; --------------------------------------  

2. O Munícipe Pedro de Nogueira Madeira, cumpre os requisitos legais, conforme 

documentação em anexo e definidos por despacho no SGDCMA/2007/5739; ----------  

3. Existe o equipamento disponível para o efeito; -------------------------------------------  

4. O custo a suportar pela autarquia se encontra cabimentado, conforme 

SGDCMA/2021/13176. --------------------------------------------------------------------  

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

Relativamente à proposta de atribuição de equipamento de teleassistência, a Digníssima 

Câmara Municipal delibere aprovar a colocação do referido equipamento.” ----------------  

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

= PISCINAS MUNICIPAIS – REDUÇÃO DO VALOR DAS TAXAS DE 

UTILIZAÇÃO DE UM UTENTE DAS PISCINAS MUNICIPAIS - REGISTO  

N.º I-CMA/2021/13596 – PROPOSTA = 

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: -------------------------------------------------------------------------------------   

“De acordo com exposto, sugere-se que a Exª Câmara delibere atribuir a Redução de 

75% do valor das taxas de utilização das Piscinas Municipais a Gheorghe Suruceanu, 

que necessita da prática de natação para tratamento da escoliose.” -----------------------  

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

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

 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA 

MOSQUEIRA, INCLUINDO CONDUTAS ADUTORAS DE INTERLIGAÇÃO AO 

SISTEMA EXISTENTE – RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Oliveiras, S.A., foi 

apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória parcial, datado de 

D – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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vinte e seis de novembro de dois mil e vinte e um, pelo qual se constata que todos os 

trabalhos realizados se encontram em satisfatório estado de execução e conservação e 

que o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição foi 

devidamente executado, não tendo sido detetada a existência de deficiências na obra, 

razão porque é considerada em condições de ser recebida provisoriamente. --------------   

Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de receção provisória. ------------   

= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO SITUADO EM VALE CARRO – TROÇO 

1, FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em quinze de novembro corrente, foi 

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

“Solicita a DFV na distribuição SGDCMA/2021/68326, informação sobre a natureza do 

caminho abaixo assinalado a vermelho, perpendicular ao caminho do Pinheiro, localizado 

em Vale Carro, 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/2021/68326, e que se anexa à 

presente informação elaborada pelos serviços da DAVEGF, no qual o caminho acima 

representado é analisado e identificado como troço 1. --------------------------------------  

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/2021/68326 (anexo1); --------------------------------------------   

4) Na informação jurídica elaborada para o caminho, constante na Etapa 8 da 

distribuição SGDCMA/2021/68326, cujo parecer se transcreve na totalidade para 

melhor entendimento e fundamentação da decisão: --------------------------------------  

“Em conformidade com o solicitado, e atenta as características dos 2 troços que estão 

identificados na ficha esquemática que se encontra na etapa 6, resulta claro que: --------  

O troço 1, tem a extensão/comprimento de 175 metros, com início no Caminho do 

Pinheiro e desenvolve-se entre os prédios 147 da secção BI a nascente e paralelamente 

com os prédios 135, 136 e 137 da secção BI a poente. Nas fotos aéreas de 1958 já era 

possível a sua identificação entre os prédios, o que facilmente se compreende, 

porquanto este troço consubstanciar o único acesso aos prédios que ficam afastados do 
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Caminho do Pinheiro, caso contrário estaria encravados. Situação que no atual 

ordenamento jurídico constituía a obrigação de se criar uma servidão legal de 

passagem. Da informação não resulta claro qual o particular que detém interesse nesta 

contenda, nem quem detém o interesse legalmente protegido para aferir dos direitos 

existentes, mas tendo os serviços questionado sobre a natureza do referido troço, e 

atenta as características que os dois troços detêm, existe sempre a possibilidade do 

troço 1 deter natureza pública, porquanto se desenvolve nas extremas dos prédios e 

conferirem passagem aos prédios que ficam afastados do Caminho do Pinheiro. O 

referido troço detém área para circulação automóvel, já no que respeita ao Troço 2 

apenas é possível o seu acesso a pé, porquanto se tratar de uma vereda, mas ainda 

assim confere um acesso que evita que os prédios estejam encravados. Para um caminho 

ser considerado público, os mesmos devem segundo a jurisprudência estar no uso direto 

e imediato do público; neste caso concreto não detendo um interesse direto, porquanto 

só detém interesse para os proprietários dos prédios que eventualmente ficassem 

encravados, o certo é que a zona na qual se desenvolve este acesso se localiza entre 

parcelas, pelo que o proprietário do prédio 147 BI, não possui legitimidade salvo prova 

em contrário, para se apropriar da área do troço 1, uma vez que não estando integrado 

na sua propriedade terá características para ser público. De igual forma sugere-se aos 

serviços que averiguem da legitimidade do proprietário do prédio 147 BI para executar 

as intervenções urbanísticas, porquanto está em causa o desvio de leitos de água e 

como tal obriga a autorizações/consulta de entidades externas ao Município. E 

decorrente dessa comunicação solicitaria ao mesmo a Caderneta e restante 

documentação no sentido de se apurar as confrontações, uma vez que este serviço não 

detém acesso sem que para tal tenha o contribuinte do titular do direito.” ---------------  

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, detêm 

características para que seja caminho que revista de 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 SITUADO EM VALE CARRO – TROÇO 

2, FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em quinze de novembro corrente, foi 
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apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------  

“Solicita a DFV na distribuição SGDCMA/2021/68326, informação sobre a natureza do 

caminho abaixo assinalado a verde, perpendicular ao caminho do Pinheiro, localizado em 

Vale Carro, 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/2021/68326, e que se anexa à 

presente informação elaborada pelos serviços da DAVEGF, no qual o caminho acima 

representado é analisado e identificado como troço 2. -------------------------------------  

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/2021/68326 (anexo1); --------------------------------------------   

4) Na informação jurídica elaborada para o caminho, constante na Etapa 8 da 

distribuição SGDCMA/2021/68326, cujo parecer se transcreve na totalidade para 

melhor entendimento e fundamentação da decisão: --------------------------------------  

“Em conformidade com o solicitado, e atenta as características dos 2 troços que estão 

identificados na ficha esquemática que se encontra na etapa 6, resulta claro que: --------  

O troço 1, tem a extensão/comprimento de 175 metros, com início no Caminho do 

Pinheiro e desenvolve-se entre os prédios 147 da secção BI a nascente e paralelamente 

com os prédios 135, 136 e 137 da secção BI a poente. Nas fotos aéreas de 1958 já era 

possível a sua identificação entre os prédios, o que facilmente se compreende, 

porquanto este troço consubstanciar o único acesso aos prédios que ficam afastados do 

Caminho do Pinheiro, caso contrário estaria encravados. Situação que no atual 

ordenamento jurídico constituía a obrigação de se criar uma servidão legal de 

passagem. Da informação não resulta claro qual o particular que detém interesse nesta 

contenda, nem quem detém o interesse legalmente protegido para aferir dos direitos 

existentes, mas tendo os serviços questionado sobre a natureza do referido troço, e 

atenta as características que os dois troços detêm, existe sempre a possibilidade do 

troço 1 deter natureza pública, porquanto se desenvolve nas extremas dos prédios e 

conferirem passagem aos prédios que ficam afastados do Caminho do Pinheiro. O 

referido troço detém área para circulação automóvel, já no que respeita ao Troço 2 
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apenas é possível o seu acesso a pé, porquanto se tratar de uma vereda, mas ainda 

assim confere um acesso que evita que os prédios estejam encravados. Para um caminho 

ser considerado público, os mesmos devem segundo a jurisprudência estar no uso direto 

e imediato do público; neste caso concreto não detendo um interesse direto, porquanto 

só detém interesse para os proprietários dos prédios que eventualmente ficassem 

encravados, o certo é que a zona na qual se desenvolve este acesso se localiza entre 

parcelas, pelo que o proprietário do prédio 147 BI, não possui legitimidade salvo prova 

em contrário, para se apropriar da área do troço 1, uma vez que não estando integrado 

na sua propriedade terá características para ser público. De igual forma sugere-se aos 

serviços que averiguem da legitimidade do proprietário do prédio 147 BI para executar 

as intervenções urbanísticas, porquanto está em causa o desvio de leitos de água e 

como tal obriga a autorizações/consulta de entidades externas ao Município. E 

decorrente dessa comunicação solicitaria ao mesmo a Caderneta e restante 

documentação no sentido de se apurar as confrontações, uma vez que este serviço não 

detém acesso sem que para tal tenha o contribuinte do titular do direito.” ---------------  

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO SEM TOPÓNIMO PERPENDICULAR 

AO CAMINHO PÚBLICO COM O TOPÓNIMO CAMINHO DO BANCO, SITUADO 

EM FOROS DE VALE DE CARRO DE BAIXO, FREGUESIA DE ALBUFEIRA E 

OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dois de dezembro corrente, foi 

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

“Solicita o requerente Norberto José Guerreiro Tenazinha Sousa através da 

Solicitadora Luísa Bastos na distribuição SGDCMA/2021/44235, certidão como o 

caminho abaixo assinalado a vermelho é de natureza pública, situado em Foros de Vale 

de Carro de Baixo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água. -------------------------------   

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 e do caminho 
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constante no cadastro (diferente traçado). Sendo o processo de análise e verificação 

constante na distribuição SGDCMA/2021/44235, e que se anexa à presente 

informação elaborada pelos serviços da DAVEGF. -------------------------------------------  

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 encontram na etapa n.º 4 

da distribuição SGDCMA/2021/44235 (anexo 1);----------------------------------------   

4) Na informação jurídica elaborada para o caminho constante na Etapa 6 da 

distribuição SGDCMA/2021/44235 (anexo 2), cujo parecer se transcreve na 

totalidade para melhor entendimento e fundamentação da decisão: --------------------   

“Em face da informação que está na ficha esquemática e atenta as características que 

um troço deve possuir em face da jurisprudência que tem sido emanada dos nossos 

tribunais para ser considerado Caminho Publico, esclarece-se que nenhum dos troços 

assinalados reveste características para ser Caminho público. Em face da 

jurisprudência, são públicos os caminhos que, desde tempos imemoriais, estão no uso 

direto e imediato do público, para fins de utilidade pública. Ora, da análise que resulta 

da ficha esquemática, resulta muito claro que não existe em nenhum dos troços uma 

passagem frequente, que seja compatível com interesses públicos de um determinado 

número de particulares que usem qualquer dos troços para interesses superiormente 

salvaguardados e que devam merecer a tutela jurídica. Todos os prédios que confinam 

com a propriedade detêm acesso pela Rua das Amendoeiras, pelo que não se justifica o 

acesso pelo Prédio 60 CA. ---------------------------------------------------------------------  

Em face do exposto e salvo melhor entendimento não existe fundamentação nem 

características evidentes para que se possa considerar qualquer dos 3 troços 

apresentados como Caminhos públicos. Existe sim interesses particulares que 

efetivamente devem ser avaliados entre os mesmos, não cabendo ao Município intervir 

nos mesmos.” ----------------------------------------------------------------------------------     

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 
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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 SITUADO EM ALMEIJOAFRAS, 

FREGUESIA DE PADERNE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dez de dezembro corrente, foi 

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

“No âmbito da análise ao processo de obras particulares 55/2020, solicita a DPGU-DFV 

na distribuição SGDCMA/2021/76171, informação se o “único acesso ao prédio a norte 

visível no cadastro e na carta militar é de natureza pública ou privada, sendo que o 

mesmo não consta das confrontações inscritas na certidão do CRPA”. Abaixo se 

representa na cor laranja a totalidade do caminho em causa, localizado em Sitio da 

Mosqueira, 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/2021/76171, 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 4.2 

da distribuição SGDCMA/2021/76171 (anexo1); -----------------------------------------   

4) Na informação jurídica elaborada para o caminho, constante na Etapa 4.4 da 

distribuição SGDCMA/2021/76171, cujo parecer se transcreve na totalidade para 

melhor entendimento e fundamentação da decisão: --------------------------------------  

“Analisada a ficha esquemática inserida na etapa 4.2, e atenta os dados que constam na 

mesma, nomeadamente as fotos, pese embora alguns dos troços tenham passagem por 

prédios de natureza privada, facilmente se afere que os troços existem há tempo 

suficiente que comprovam que só aquela passagem é utilizada para acesso ao prédio em 

apreço. O caminho em causa sempre serviu, há mais de cinquenta anos, todas as pessoas 

que por ele quisessem passar, ininterruptamente e sem oposição de ninguém, isso 

significa que tal caminho é público desde tempos imemoriais. Recorrendo de igual forma 
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ao que se encontra estatuído em sede de jurisprudência, o Assento do Supremo 

Tribunal de Justiça de 19.04.89 – com valor de acórdão de uniformização de 

jurisprudência – segundo a qual, são públicos, os caminhos que, desde tempos 

imemoriais, estão no uso direto e imediato do público, para fins de utilidade pública. Em 

face do exposto e uma vez que nenhum prédio pode ficar encravado, nos termos do 

art.º 1543.º Código Civil, devendo-se constituir uma servidão, e não sendo esse facto 

jurídico que aqui está espelhado, uma vez que este troço foi usado sem oposição 

durante mais de 50 anos, considera-se que o mesmo detém características para ser 

considerado Caminho publico.” ----------------------------------------------------------------  

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, detêm 

características para que seja caminho que revista de 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 SITUADO NA MOSQUEIRA, 

FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – TROÇO 1 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dez de dezembro corrente, foi 

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

“Solicita o requerente Francisco Manuel Marrachinho Vieira Pescada através da 

Distribuição SGDCMA/2018/83785, o arranjo do caminho perpendicular à estrada da 

Mosqueira, abaixo representado a vermelho, localizado em Sitio da Mosqueira, 

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/2018/83785, no qual o 

caminho acima representado é analisado e identificado como troço 1, e que se anexa à 

presente informação elaborada pelos serviços da DAVEGF. --------------------------------  

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 
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acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontra na etapa n.º 7 da 

distribuição SGDCMA/2018/83785 (anexo1); -------------------------------------------   

4) Na informação jurídica elaborada para o caminho, constante na Etapa 9 da 

distribuição SGDCMA/2018/83785, cujo parecer se transcreve na totalidade para 

melhor entendimento e fundamentação da decisão: --------------------------------------  

“Analisada a ficha, e pese embora se refira na ficha esquemático da etapa 7 que o 

troço em apreço serve sensivelmente 2 propriedades; 2 propriedades no Troço 1 e as 

mesmas 2 com o Troço 2, salvo melhor entendimento não se torna exequível afirmar 

que estamos perante um caminho público. Aqui está em causa eminentemente uma 

questão de utilização privada daquele troço, porquanto o mesmo só detém interesse aos 

2 proprietários destes 2 prédios. ------------------------------------------------------------  

O troço 1, desenvolve-se no limite de 2 propriedades (art.º 59 P e art.º 63 P), não 

atravessando nenhuma propriedade privada e detém uma extensão de 25 metros de 

comprimento; neste caso, podemos embora de uma forma subjetiva considerar que 

estes 25 metros de extensão são área pública. Não está afeta a nenhum dos prédios 

confinantes, e como tal integra o domínio público embora numa curta extensão de 25 

metros, e serve de acesso a 2 prédios; o art.º 62 P e o art.º 121 P da freguesia de 

Albufeira. O Troço 2, já não subsiste dúvidas, porquanto se desenvolve pelo interior do 

prédio designado sob o art.º 121 P, da freguesia de Albufeira, e o seu uso é 

essencialmente afeto a este prédio e ao 62 P. Existe aqui neste troço quanto muito uma 

serventia de passagem, porquanto a mesma tem sido permitida e mantida 

pacificamente. Em face do exposto a ser considerado público, apenas poderá ser o 

Troço 1, atenta as caraterísticas que a ficha esquemática transmite. ---------------------   

Se aferirmos à noção de caminho público, e ao conceito que se tem adotado para fazer 

jus às várias analises que os processos relacionados com os Caminhos têm tido nesta e 

noutras edilidades, apoiamo-nos na interpretação restritiva do Assento do Supremo 

Tribunal de Justiça de 19.04.89 – agora com valor de acórdão de uniformização de 

jurisprudência – segundo a qual, são públicos, os caminhos que, desde tempos 

imemoriais, estão no uso direto e imediato do público, para fins de utilidade pública. 

Esta noção de utilidade pública neste contexto é bastante importante, senão mesmo a 

que estabelece e um critério uniformizador, porquanto o caminho deve servir um 

conjunto de pessoas, e aqui o legislador teve o propósito bem vincado. Deter uma 

utilidade pública e não meros interesses privados. Em face do que se expôs a ser 

considerado público apenas está em condições de o ser o troço 1, pelas razões supra 

referidas.” -------------------------------------------------------------------------------------  
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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, detêm 

características para que seja caminho que revista de 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 SITUADO NA MOSQUEIRA, 

FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – TROÇO 2 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dez de dezembro corrente, foi 

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

“Solicita o requerente Francisco Manuel Marrachinho Vieira Pescada através da 

Distribuição SGDCMA/2018/83785, o arranjo do caminho perpendicular à estrada da 

Mosqueira, abaixo representado a verde, localizado em Sitio da Mosqueira, 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/2018/83785, no qual o 

caminho acima representado é analisado e identificado como troço 2, e que se anexa à 

presente informação elaborada pelos serviços da DAVEGF. --------------------------------  

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 7 da 

distribuição SGDCMA/2018/83785 (anexo1); --------------------------------------------   

4. Na informação jurídica elaborada para o caminho, constante na Etapa 9 da 

distribuição SGDCMA/2018/83785, cujo parecer se transcreve na totalidade para 

melhor entendimento e fundamentação da decisão: --------------------------------------  

“Analisada a ficha, e pese embora se refira na ficha esquemático da etapa 7 que o 

troço em apreço serve sensivelmente 2 propriedades; 2 propriedades no Troço 1 e as 

mesmas 2 com o Troço 2, salvo melhor entendimento não se torna exequível afirmar 

que estamos perante um caminho público. Aqui está em causa eminentemente uma 
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questão de utilização privada daquele troço, porquanto o mesmo só detém interesse aos 

2 proprietários destes 2 prédios. ------------------------------------------------------------  

O troço 1, desenvolve-se no limite de 2 propriedades (art. 59 P e art. 63 P), não 

atravessando nenhuma propriedade privada e detém uma extensão de 25 metros de 

comprimento; neste caso, podemos embora de uma forma subjetiva considerar que 

estes 25 metros de extensão são área pública. Não está afeta a nenhum dos prédios 

confinantes, e como tal integra o domínio publico embora numa curta extensão de 25 

metros, e serve de acesso a 2 prédios; o art. 62 P e o art. 121 P da freguesia de 

Albufeira. O Troço 2, já não subsiste dúvidas, porquanto se desenvolve pelo interior do 

prédio designado sob o art. 121 P, da freguesia de Albufeira, e o seu uso é 

essencialmente afeto a este prédio e ao 62 P. Existe aqui neste troço quanto muito uma 

serventia de passagem, porquanto a mesma tem sido permitida e mantida 

pacificamente. Em face do exposto a ser considerado público, apenas poderá ser o 

Troço 1, atenta as caraterísticas que a ficha esquemática transmite. ---------------------   

Se aferirmos à noção de caminho público, e ao conceito que se tem adotado para fazer 

jus às várias analises que os processos relacionados com os Caminhos têm tido nesta e 

noutras edilidades, apoiamo-nos na interpretação restritiva do Assento do Supremo 

Tribunal de Justiça de 19.04.89 – agora com valor de acórdão de uniformização de 

jurisprudência – segundo a qual, são públicos, os caminhos que, desde tempos 

imemoriais, estão no uso direto e imediato do público, para fins de utilidade pública. 

Esta noção de utilidade pública neste contexto é bastante importante, senão mesmo a 

que estabelece e um critério uniformizador, porquanto o caminho deve servir um 

conjunto de pessoas, e aqui o legislador teve o propósito bem vincado. Deter uma 

utilidade pública e não meros interesses privados. Em face do que se expôs a ser 

considerado público apenas está em condições de o ser o troço 1, pelas razões supra 

referidas.” -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 E – DIVISÃO DE POLÍCIA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA 
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= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – REQUERIMENTO DE PIROTECNIA 

OLEIRENSE – FOGOS DE ARTIFÍCIO, LIMITADA – HOTEL EPIC SANA = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância 

foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------   

“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Pirotecnia 

Oleirense-Fogos de Artifício, Lda, cumpre informar o seguinte: ---------------------------  

- pretende o requerente o lançamento de fogo de artifício no Hotel EPIC SANA - 

Albufeira, 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 

nada há a opor quanto à emissão do alvará de LER.” -----------------------------------------  

Este processo encontrava-se ainda instruído com a minuta de Alvará de Licença 

Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 

cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------   

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

pedido nos precisos termos da mesma. -----------------------------------------------------   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – ALGARPIROTECNIA, LIMITADA - HOTEL 

SHERATON ALGARVE – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância 

foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------   
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“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por 

Algarpirotecnia, Lda, cumpre informar o seguinte: ------------------------------------------  

- pretende o requerente o lançamento de fogo de artifício no Hotel Sheraton Algarve, 

em festa de passagem de ano, na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro, durante 

aproximadamente 30 minutos, entre as 23:45h 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, sugerindo-se que seja concedido alvará por 10 minutos, entre as 00:00h e as 

00:10h;-----------------------------------------------------------------------------------------  

- 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 

nada há a opor quanto à emissão do alvará de LER.” -----------------------------------------  

Este processo encontrava-se ainda instruído com a minuta de Alvará de Licença 

Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 

cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------   

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

pedido nos precisos termos da mesma. -----------------------------------------------------   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – ALGARPIROTECNIA, LIMITADA - REGENCY 

SALGADOS HOTEL & SPA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância 

foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------   

“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por 

Algarpirotecnia, Lda, cumpre informar o seguinte: ------------------------------------------  

- pretende o requerente o lançamento de fogo de artifício no Regency Salgados Hotel 
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& Spa, em festa de passagem de ano, na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro, 

durante aproximadamente 30 minutos, entre as 23:45h 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, sugerindo-se que seja concedido alvará por 10 minutos, entre as 00:00h e as 

00:10h; -----------------------------------------------------------------------------------------  

- 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 

nada há a opor quanto à emissão do alvará de LER.” -----------------------------------------  

Este processo encontrava-se ainda instruído com a minuta de Alvará de Licença 

Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 

cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------   

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

pedido nos precisos termos da mesma. -----------------------------------------------------   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – FERREIRA CONSTRUÇÃO, 

S.A. – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância 

foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------   

“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Ferreira 

Construção, SA, cumpre informar o seguinte: -----------------------------------------------  

- pretende o requerente a realização de obra de construção civil de 40 fogos no Bairro 

das Casas, Paderne, nos dias 8, 15, 22 e 29 (sábados) de janeiro, das 08:00h às 17:00h; -  

- informa o requerente através do formulário anexo na etapa 1 da distribuição supra 

referida, que os equipamentos mais ruidosos a utilizar serão, gerador, máquinas de 
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reboco e empilhador. Como medida minimizadora de ruído, indicada que o gerador será 

colocado em local afastado das habitações existentes, referindo que o horário de maior 

produção de ruído ocorrerá entre as 10h e as 16h. Como fundamentação para a 

realização do pedido, invoca a necessidade de cumprimento do prazo acordado com o 

dono da obra – Município de Albufeira; ------------------------------------------------------  

- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na 

proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e 

nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 

legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 

mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; ------------------------------------------  

- estabelece o n.º 7 do artigo 15.º do RGR, que não carece de licença especial de ruído, 

o exercício de uma atividade ruidosa temporária promovida pelo município; ---------------  

- sendo o Município de Albufeira o dono da obra, poderá o presente pedido não carecer 

da emissão de LER. Porém, sendo necessária uma autorização para a realização de 

trabalhos aos sábados e feriados, poderá a emissão da LER ser encarada como a 

respetiva autorização, sugerindo-se a monitorização da realização da atividade nesses 

dias, nomeadamente através da receção de reclamações de ruído, as quais, caso venham 

a ocorrer, poderão determinar a impossibilidade de laboração da obra aos sábados e 

feriados; ---------------------------------------------------------------------------------------  

- de acordo com o estabelecido no n.º 3 do artigo 17.º do Regulamento Municipal de 

Ruído Ambiental, a licença especial de ruído só poderá ser emitida das 10h às 17h, 

podendo, no entanto, em situações excecionais, a Câmara Municipal pronunciar-se, 

sobre os horários a praticar e respetivas medidas de minimização do ruído; --------------  

- atendendo a que já foram emitidos alvarás de LER para a obra em questão, sem 

registo de reclamações de ruído, considera-se que poderá a Câmara Municipal conceder 

Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR, sugerindo-se, salvo melhor 

opinião, a emissão de alvará para os dias 8 e 15 de janeiro, com horário das 08h às 17h, 

ficando condicionada a emissão do alvará para os dias 22 e 29 de janeiro, à não 

existência de reclamações de ruído.” --------------------------------------------------------  

Este processo encontrava-se ainda instruído com as minutas de Alvará de Licença 

Especial de Ruído, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais 

fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------   

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

pedido nos precisos termos da mesma. -----------------------------------------------------  
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= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA AVAC DO EDIFÍCIO PAÇOS 

DO CONCELHO DE ALBUFEIRA INCLUINDO SADI E ILUMINAÇÃO – 

ESCLARECIMENTOS – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com este concurso foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 

presidente da câmara, em sete de dezembro corrente, do seguinte teor: -----------------   

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

1. O presente procedimento foi aberto por deliberação da Câmara Municipal tomada 

em 21 de setembro de 2021; --------------------------------------------------------------  

2. Foram recebidas notificações, através da plataforma eletrónica, solicitando 

esclarecimentos no âmbito das categorias e subcategorias que o alvará emitido pelo 

Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção (IMPIC, I.P.) deve 

conter;--------------------------------------------------------------------------------------  

3. É urgente que se clarifique os interessados sobre o alvará a apresentar, uma vez 

que se encontra a decorrer o prazo para entrega das propostas; -----------------------  

4. Considerando o prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias da 

Camara Municipal (número 2 do artigo 41.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro), de, pelo menos, dois dias úteis de antecedência, não se mostra possível 

que, em tempo útil, se convoque o órgão extraordinariamente para deliberação sobre 

este assunto; -------------------------------------------------------------------------------  

5. Estão, assim, reunidas as condições exigidas pelo número 3 do artigo 35.º do Anexo 

I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, para que se decida sobre o solicitado com 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 

reunião seguinte, sob pena de anulabilidade. ---------------------------------------------  

Determino: -------------------------------------------------------------------------------------  

 Esclarecer os interessados que a alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do programa de 

concurso passa a ter a seguinte redação: -------------------------------------------------  

c) O alvará emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da 

Construção (IMPIC, I.P.), deve conter as subcategorias e categorias a seguir indicadas: -   

- 12.ª subcategoria da 4.ª categoria, em classe correspondente ao valor global das 

propostas; -------------------------------------------------------------------------------------  

- 5.ª subcategoria da 1.ª categoria, em classe correspondente aos respetivos valores de 

trabalho constantes das suas propostas; ----------------------------------------------------  

F – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
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- 1.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria em classe correspondente aos respetivos 

valores de trabalho constantes das suas propostas; ----------------------------------------  

 O agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada 

(número 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), para a 

reunião de câmara de 20 de dezembro de 2021.” ----------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o sistema que existe atualmente 

alguma vez funcionou. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que sim, porém, muito deficientemente, sendo que 

neste momento a maior parte não está a funcionar. -------------------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que tiveram informações que o sistema 

atual teve muito pouco uso, assim como as máquinas que o sustentam e que tendo 

em conta as restrições orçamentais e a necessidade, pergunta se nunca se estudou 

a possibilidade de verificar a reparação do existente. ----------------------------------  

O senhor presidente disse que se colocou essa hipótese, mas os serviços 

entenderam que não. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz questionou se fizeram algum estudo 

relativamente a isso, ao que o senhor presidente respondeu que foi feito pelos 

serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Referiu o senhor vereador Victor Ferraz que, na prática, isto implica a 

substituição de um sistema que teve pouco uso, e todo o sistema envolvente, bem 

como a estrutura em pladur e que tendo em conta as restrições, não valerá a pena 

saber se é mesmo necessário fazer este milhão e quatrocentos mil euros deste 

projeto, e se não se poderia poupar isso, talvez com algumas centenas de milhar. --  

O senhor presidente disse que o sistema atual não tem funcionado nada bem, 

questionando o senhor vereador se nunca se apurou o motivo. --------------------------  

O senhor presidente disse desconhecer a razão, mas os técnicos sabem. -------------  

Perguntou o senhor vereador Victor Ferraz se não há a possibilidade de lhes 

fornecerem um relatório dessa situação, dado que o concurso ainda está a 

decorrer, ainda estão a tempo de fazer, de repartir algumas coisas, sendo que 

está aqui em causa um milhão e quatrocentos mil euros. --------------------------------  

O senhor presidente disse que agora tratava-se de um esclarecimento sobre 

categorias e subcategorias do empreiteiro. -----------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz considerou que tendo em conta a necessidade de 

fazer compensações e aquilo que se falou, deve-se revisitar todas as opções. -------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que uma vez que o concurso ainda está a 
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decorrer, ainda se pode reverter, e como tiveram aquelas informações, é nesse 

sentido que alerta, para saber se de facto isso foi tido em conta. --------------------  

O senhor presidente disse que se pode ver essa hipótese, acrescentando o senhor 

vereador que, na prática, é um milhão e quatrocentos mil euros que se poderia 

poupar. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu o senhor presidente que há quatrocentos e tal mil euros para outros 

aspetos relacionados com a eficiência energética do edifício, sendo setecentos e 

tal mil financiados pelo FEDER. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que um milhão e tal de euros é da câmara 

e tem de avançar. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente explicou que não chega, e rondava os oitocentos mil. É cerca 

de um milhão e duzentos mil euros, com menos os quatrocentos mil, quase 

quinhentos mil euros que virão do FEDER, tendo em conta a eficiência energética e 

a questão da climatização, abate e fixa em oitocentos mil. ----------------------------  

Perguntou o senhor vereador Victor Ferraz se não sabem o valor que seria reparar 

o sistema existente. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que poderia mandar verificar isso, bem como o que se 

poderia ainda fazer, ao que o senhor vereador Victor Ferraz agradeceu. ------------  

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

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - CONSULTA PRÉVIA NO ÂMBITO 

DO CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 02/2017, PARA A SELEÇÃO DE 

FORNECEDORES DE ENERGIA ELÉTRICA EM REGIME DE MERCADO LIVRE 

PARA O ALGARVE – RELATÓRIO FINAL DO JÚRI – MINUTA DO CONTRATO = 

Relacionado com este concurso e subscrito pelos membros do Júri do Concurso, foi 

apresentado o Relatório Final, que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 

uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que, em 

conclusão refere o seguinte: ------------------------------------------------------------------   

“Pelo exposto anteriormente e tendo em conta o consumo anual estimado, obteve-se a 

seguinte ordenação das propostas admitidas: -----------------------------------------------   

1.º - ENDESA Energia, S.A - 1.095.073,91€, - Valor total estimado para energia ativa 

em BTE e MT pelo período de 3 anos. -----------------------------------------------------  

2.º - EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A – 1.467.072,72€ - Valor total 

estimado para energia ativa em BTE e MT pelo período de 3 anos. ---------------------  

Pelo exposto, e tendo em conta que o critério do presente procedimento é o do preço 

mais baixo, sugere-se a adjudicação à empresa: ---------------------------------------------  
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 ENDESA Energia, S.A pelo valor máximo de 2.105.000€ (dois milhões, cento e cinco 

mil euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, ou pelo período de 36 meses, 

consoante o que ocorrer primeiro.” -----------------------------------------------------------  

Este processo fazia-se acompanhar da minuta do contrato, documento que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do Relatório Final do Júri 

e nos termos do mesmo: ---------------------------------------------------------------------  

a) adjudicar o procedimento à empresa Endesa Energia, S.A., pelo valor de dois 

milhões, cento e cinco mil euros, acrescido de IVA; -------------------------------------   

b) aprovar a minuta do contrato. -----------------------------------------------------------  

 

= CENTRAIS SOLARES FOTOVOLTAICAS – MONTECHORO I E MONTECHORO 

II – PARECER – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Planeamento e Reabilitação 

Urbana, 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, 

que em conclusão refere o seguinte: ---------------------------------------------------------   

”4. Conclusão: ----------------------------------------------------------------------------------   

Face ao suprarreferido enquadramento considera-se que o Projeto das Centrais 

Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e Montechoro II se enquadra nas ações e 

estratégicas previstas, quer no PDM, quer no PP-PIER-Escarpão, para o local no âmbito 

do ordenamento do território, bem como ao cumprimento de todas as condicionantes 

que abrangem o prédio. -----------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto considera-se, salvo melhor opinião, nada haver a obstar à emissão de 

parecer favorável, quanto à localização das Centrais Fotovoltaicas de Montechoro I e 

Montechoro II.” -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que uma entidade externa pediu à câmara um parecer, 

favorável ou não, sobre a questão da localização da colocação dos campos de 

exploração fotovoltaica no Montechoro I e Montechoro II. ----------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou que zonas eram estas em concreto. ---  

O senhor presidente respondeu que uma era no Cerro do Ouro e a outra na Quinta 

do Escarpão. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva estranhou a designação Montechoro I e 

Montechoro II, ao que o senhor presidente explicou que foram eles que deram 

G – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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estes nomes, e ainda não percebeu porquê. -----------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz julgou ser assim por causa das ligações das 

estações onde fazem a ligação elétrica. ---------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que é o que aparece no mapa, no 

documento de suporte. -----------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor presidente dizendo que são as mesmas, uma já lá está. ----------  

O senhor vereador Desidério disse que era aquela grande que lá estava. -------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a outra fica do outro lado da 

autoestrada, relembrando que já tinham deliberado sobre essas localizações 

quando veio a segunda fase, onde supostamente elas já lá estavam. ------------------  

O senhor presidente perguntou à senhora arquiteta Elisabete Silva se esta questão 

do parecer do Montechoro I e Montechoro II já tinha sido apresentado em 

reunião de câmara. ---------------------------------------------------------------------------  

A senhora arquiteta Elisabete Silva informou que tinha vindo e tinha ficado 

condicionado a este parecer favorável, condicionado à aprovação do plano. -----------   

Questionou o senhor vereador Victor Ferraz se não havia alterações relativamente 

àquilo que veio à reunião de câmara, se se mantém tudo igual. -------------------------  

A senhora arquiteta Elisabete Silva respondeu que era igual. --------------------------  

O senhor presidente perguntou se não houve alterações nenhumas. --------------------  

Continuou a senhora arquiteta referindo que isto é quanto à localização. A 

entidade carece de um parecer quanto à localização, não se trata do licenciamento 

da obra, mas sim um parecer para eles instruírem o pedido de colocação das 

centrais. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz realçou que na deliberação que tinham tomado há 

uns tempos atrás iria esses desenhos, essa localização, e era essa a sua dúvida. ---  

A senhora arquiteta Elisabete Silva esclareceu que isto era só de localização, não 

é um projeto de arquitetura, isso é o licenciamento. Aqui trata-se de um 

documento que eles precisam para instruir o pedido de legalização da entidade 

responsável. Antes do plano ser aprovado eles já tinham pedido, achava que 

estava relacionado aqui com a candidatura. -----------------------------------------------   

Disse o senhor vereador Victor que a sua dúvida é essa, se já tinham pedido e se 

o desenho é o mesmo. -----------------------------------------------------------------------  

Respondeu a senhora arquiteta Elisabete Silva que não há desenho, é só a planta 

de localização. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a planta de localização, que é o que 
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aqui está, já tinham visto. ------------------------------------------------------------------  

A senhora arquiteta Elisabete Silva disse que sim, quanto à localização, e agora a 

única diferença que há, é que no anterior tivemos de condicionar, porque o plano 

não estava aprovado. ------------------------------------------------------------------------  

Perguntou o senhor vereador Victor Ferraz se queriam agora um parecer sem 

condicionalismo.  ------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguiu a senhora arquiteta dizendo que informaram em que fase estava o 

plano. Na altura já tinham recebido a conferência procedimental, a aprovação das 

entidades, da CCDR, mas ainda não estava aprovado. Agora vêm dizer que já vem 

aprovado. Há um enquadramento no outro plano. -----------------------------------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção da senhora arquiteta Elisabete Silva.  

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

termos da mesma, emitir parecer favorável. ----------------------------------------------  

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 

Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a 

processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, que foram rubricadas pelos Senhores Membros do 

Executivo e se destinam a arquivo na pasta de documentos respeitante à presente 

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

As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, foram 

elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. -------------------------------  

 Requerimento (s) nº (s): 30782IT de 24-07-2020; 30782 de 24-07-2020; 31274 de 

14-06-2021 e 34415 de 29-06-2021 ---------------------------------------------------------  

Processo nº: 41/2020 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Wouter Jacob Ter Haar --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Casa dos Pires, freguesia de Paderne ---------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, espelho de água 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 nove de julho de dois mil e vinte e um. ------------  

 Requerimento (s) nº (s): 39283 de 16-09-2020 e 3872 de 21-01-2021 -----------------  

Processo nº: 20CP/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Yanjun Xu ------------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta da Bela Vista, Rua do Estádio, Lote nº A 12, Fração 
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“C”, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Alteração de estabelecimento comercial ------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de dezoito de novembro de dois mil e vinte e um, mandar 

notificar o requerente da intenção de proceder à inviabilização da operação 

urbanística, em face das desconformidades com as normas legais e regulamentares 

aplicáveis. -------------------------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

Mais delibera esta Câmara dar conhecimento à Divisão de Fiscalização e Vistorias. -  

 Requerimento (s) nº (s): 33764 de 30-07-2019; 52866 de 03-12-2019; 33610 de 

24-06-2021; 35504 de 02-07-2021; 39717 de 27-07-2021; 41274 de 03-08-2021; 

51498 de 06-10-2021 e 57049 de 05-11-2021 ----------------------------------------------  

Processo nº: 707/1989 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Palmitur – Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, Lda ------------------  

Local da Obra: Urbanização Setobra, Vale Rabelho, Praia da Galé, freguesia da Guia -----  

Assunto: Licença – Alteração ao nível do piso 01 do Corpo C, nas Frações “HJ, HL, e GD” 

e alteração do uso de comércio para habitação ----------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de vinte e seis de novembro de dois mil e vinte e um e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e 

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

 Requerimento (s) nº (s): 53639 de 06-12-2019; 45598 de 26-10-2020; 50685 de 

17-11-2020; 36397 de 08-07-2021 e 42992 de 13-08-2021 -------------------------------  

Processo nº: 63/2018 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Indoorhouse Imobiliária, Lda ---------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Forte, Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---  

Assunto: Licença – Alteração de edifício de habitação coletiva, piscina e muros de 
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vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença condicionado nos termos da 

informação técnica de vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e um e da 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de oito de 

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

 Requerimento (s) nº (s): 44536 de 20-10-2020 ------------------------------------------  

Processo nº: 74/2020 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Romeu Oliveira Boiça e Jamila Elaidous ----------------------------------------  

Local da Obra: Praceta do Vale da Orada, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina, casa de máquinas 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 trinta 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) nº (s): 17904 de 30-04-2020; 22412 de 29-04-2021 e 55023 de 

25-10-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo nº: 29/2020 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Pedro Miguel Caniço Tomé e Vanessa Caldeira Magessi -----------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina e muro de vedação -------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

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 
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Urbanística datada de sete de dezembro de dois mil e vinte e um. -------------------  

 Requerimento (s) nº (s): 59006 de 16-11-2021 -------------------------------------------  

Processo nº: 17/2020 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Oleksander Rudnitskiy ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Pedras, Lote C 45, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 90 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de prorrogação de prazo por mais noventa 

dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de Procedimentos Urbanísticos 

e de Apoio ao Investidor de seis de dezembro de dois mil e vinte e um. -------------  

 Requerimento (s) nº (s): 57895 de 10-11-2021 -------------------------------------------  

Processo nº: Lotº 512/2009 -----------------------------------------------------------------  

Requerente: Andor – Administração Imobiliária, Lda ----------------------------------------  

Local da Obra: Lagoas, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------------  

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para a entrega de elementos por mais 60 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de prorrogação de prazo por mais 

sessenta dias, tendo em conta o parecer da chefe da Divisão de Procedimentos 

Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de seis de dezembro de dois mil e vinte e 

um. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) nº (s): 20113 de 30-04-2018 e 44481 de 20-10-2020 ----------------  

Processo nº: 9CP/2018 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Magda Alexandra da Cruz de Carvalho Brito ----------------------------------  

Local da Obra: Beco dos Lírios, nº 19, Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de piscina ---------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de dez de novembro de dois mil e vinte e um, mandar 

notificar o requerente da intenção de proceder à inviabilização da operação 

urbanística, em face das desconformidades com as normas legais e regulamentares 

aplicáveis. -------------------------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
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centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

Mais delibera esta Câmara dar conhecimento à Divisão de Fiscalização e Vistorias.-  

 Requerimento (s) nº (s): 36460 de 21-08-2019; 49289 de 13-11-2019; 49290 de 13-

11-2019; 56317 de 20-12-2019; 46047 de 27-10-2020; 3655 de 20-01-2021; 22422 de 

29-04-2021; 25140 de 13-05-2021; 43271 de 16-08-2021 e 60839 de 25-11-2021 ------  

Processo nº: 1T/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Investimentos do Castelo, S.A. -------------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação de estabelecimento hoteleiro de 4 

estrelas “Hotel Pedra do Castelo” ------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença condicionado nos termos da 

informação técnica de nove de dezembro de dois mil e vinte e um e da informação 

da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de oito de setembro de 

dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) nº (s): 9132 de 16-02-2021 --------------------------------------------  

Processo nº: 27/2006 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Casa da Ataboeira, Lda ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Ataboeira, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação ------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de treze de dezembro 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 
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Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) nº (s): 21313 de 26-06-2020 ------------------------------------------  

Processo nº: 463/1998 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Leontina Maria Conceição Vieira Dijoux ----------------------------------------  

Local da Obra: Alpouvar, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação – Legalização ----------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dez de dezembro de dois mil e vinte 

e um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 

indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) nº (s): 23210 de 08-06-2020, 5519 de 29-01-2021 e 39683 de 27-

07-2021 ----------------------------------------------------------------------------------------  

Processo nº: 28/2020 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Paulo Martins Nascimento ------------------------------------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, freguesia de Paderne -----------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar com vedação e muro 

existente --------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de trinta 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 
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centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---  

 Requerimento (s) nº (s): 17023 de 22-04-2020; 22249 de 29-04-2021; 26839II de 

21-05-2021 e 26839 de 21-05-2021 ---------------------------------------------------------  

Processo nº: 525/1993 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Manuel Mateus Dias-------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Cais Herculano, nº 11, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------  

Assunto: Licença – Alteração de utilização de posto da Brigada Fiscal para 

estabelecimento comercial de bebidas – Legalização ----------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado notificar o requerente que, nos 

termos e com os fundamentos expressos no parecer técnico de dez de dezembro 

de dois mil e vinte e um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara 

concorda, se prevê o indeferimento do pedido. -------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---  

Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente. -----------------------------   

 Requerimento (s) nº (s): 28634II de 13-07-2020; 28634DFV de 13-07-2020 e 

28634 de 13-07-2020 ------------------------------------------------------------------------  

Processo nº: 40/2020 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Agnelo Adelino Lopes -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Lagoas, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de 12 edificações unifamiliares e piscina ------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dez de dezembro de dois mil e vinte 

e um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 
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indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) nº (s): 56321 de 20-12-2019; 17695 de 29-04-2020; 51905 de 20-

11-2020 e 42122 de 09-08-2021 -------------------------------------------------------------  

Processo nº: 108IP/2018 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Ferreira Amaral -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina, casa das máquinas 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 nove de dezembro de dois mil e vinte e um. -------  

 Requerimento (s) nº (s): 23220 de 04-05-2021 ------------------------------------------  

Processo nº: Lotº 590A/1978 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: Hersal – Investimentos Turísticos, S.A. ---------------------------------------  

Local da Obra: Fase I, Vale Rabelho, Salgados, freguesia da Guia --------------------------  

Assunto: Pedido de vistoria às obras de urbanização do loteamento com vista à receção 

provisória e consequente redução da caução  ------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado informar o requerente de que, tendo em conta o 

auto de vistoria número sete, 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 dezanove mil, setecentos 

e quinze euros ficando retido a favor do Município de Albufeira o valor de 

trezentos e cinquenta e um mil e sessenta euros. ----------------------------------------  

 Requerimento (s) nº (s): 23179 de 04-05-2021 ------------------------------------------  

Processo nº: Lotº 590C/1978 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Hersal – Investimentos Turísticos, S.A. ---------------------------------------  

Local da Obra: Fase III, Vale Rabelho, Salgados, freguesia da Guia -----------------------  
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Assunto: Pedido de vistoria às obras de urbanização do loteamento com vista à receção 

provisória --------------------------------------------------------------------------------------   

Foi, por unanimidade, deliberado informar o requerente de que, tendo em conta o 

auto de vistoria número seis, 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, mantendo-se retido a favor do Município de Albufeira o valor atual de 

duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e onze euros. --------------------------------  

 Requerimento (s) nº (s): 18502 de 06-05-2020; 14883 de 22-03-2021 e 43601 de 

17-08-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo nº: 373/1996 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: António Manuel Silvestre Agapito----------------------------------------------  

Local da Obra: Rua da Encosta, Cerro de Malpique, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar e piscina – Legalização 

e construção -----------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de quinze de outubro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) nº (s): 34271 de 10-07-2018; 2133 de 16-01-2019; 1504II de 10-

01-2020 e 1504 de 10-01-2020 --------------------------------------------------------------  

Processo nº: 18OU/2004 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Gascan, S.A. ---------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Aldeia das Açoteias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------  

Assunto: Licença – Armazenagem de combustíveis – ampliação da rede de distribuição 

de gases de petróleo liquefeitos (GPL) -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dezanove de novembro de dois mil e vinte e um, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) nº (s): 46423 de 04-10-2018; 53198 de 16-11-2018 e 54651 de 12-

12-2019 ----------------------------------------------------------------------------------------  

Processo nº: 81/2018 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Jacqueline Maria Zwiers --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cotovio, freguesia de Paderne -----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar e muro de vedação ------------------  
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Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dez de dezembro de dois mil e vinte 

e um, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 

indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) nº (s): 5088IT de 27-01-2021; 5088 de 20-01-2021 e 54312 de 

20-10-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo nº: 70/2016 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Década Paraíso, Lda -------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edifício de habitação coletiva, muros, piscinas, e 

barbecues -------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por maioria, aprovado o projeto de arquitetura tal como é requerido tendo em 

conta o parecer técnico de dez de dezembro de dois mil e vinte e um. ---------------  

Mais delibera esta câmara no referente ao ponto três da alínea E, deverá o 

processo ser remetido à Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares 

para proceder ao cálculo do valor em causa e informar o requerente. -----------------  

Abstiveram-se os senhores vereadores António Coelho e Desidério Silva. ------------   

 Requerimento (s) nº (s): 26030 de 30-06-2020; 37244 de 13-07-2021; 48768 de 

20-09-2021 e 50315 de 27-09-2021 ---------------------------------------------------------  

Processo nº: 585/2006 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cristóvão dos Reis Ferreira ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Barrancos, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação ------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 
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termos da informação técnica de vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e 

um. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) nº (s): 20340 de 20-05-2020; 20854 de 22-04-2021 e 51522 de 

06-10-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo nº: 36IP/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Nuno José Tinoco Pablo Gonçalves ---------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Navio de Cima, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à alteração de uso de armazém para 

moradia ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 

informação técnica de vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e um, 

concedendo o prazo de sessenta dias para resposta. ------------------------------------  

Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------  

 Requerimento (s) nº (s): 22406 de 03-06-2020 e 45755 de 21-08-2021 ---------------  

Processo nº: 36/2014 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ocean Prime – Investments Ltd (tendo como procurador Maurício Baroni) --  

Local da Obra: Vale Parra, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar, piscina, casa de máquinas e 

muro de vedação ------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de quinze de dezembro de dois mil e vinte e um e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de trinta e 

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

 Requerimento (s) nº (s): 51516 de 06-10-2021 -------------------------------------------  

Processo nº: 557/1984 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: David Raymond Fradkoff e Jéremy Jacques Fradkoff -----------------------  

Local da Obra: Ilha da Madeira, freguesia da Guia ------------------------------------------  

Assunto: Pedido de parecer favorável da Câmara Municipal ao abrigo do nº 1 e 2 do artº 

54º da Lei 91/95 de 02 de Setembro, na redação em vigor, para efeitos de constituição 

de compropriedade. ---------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar certificar que a Câmara não vê 

inconveniente na aquisição do prédio em causa em regime de compropriedade, nos 

termos do parecer do Consultor Jurídico Municipal e da Chefe de Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de quinze de dezembro de 
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dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------------  

= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA = 

Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs o 

senhor presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo quinquagésimo 

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

setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da ata em minuta. ----------  

Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a 

minuta, também por unanimidade. ----------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 

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

= ENCERRAMENTO = 

E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas onze horas e quarenta 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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