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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022 

Ao décimo sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Desidério Silva apresentou um documento do seguinte teor: ----------   

“Exmo. senhor presidente, venho pelo presente mais uma vez disponibilizar-me para 

colaborar e ajudar naquilo que entender útil e necessário face à minha experiência em 

gestão autárquica, bem como os meus conhecimentos específicos em algumas áreas. -----   

Na verdade tenho estado atento às necessidades deste concelho e partilho de algumas 

das suas preocupações, pelo menos, aquelas que li ou vi no seu programa eleitoral bem 

recente.----------------------------------------------------------------------------------------   

Verifico, assim, o quanto é importante trabalharmos em conjunto por esta terra! --------   

Sabemos que o futuro nos reserva desafios enormes no âmbito autárquico e daí 

entender que existem temas estruturantes que exigem um grande esforço coletivo, 

como a importância da Valorização da MARCA ALBUFEIRA e a sua oferta diversificada 

e de Qualidade. --------------------------------------------------------------------------------   

Existe, assim, uma necessidade urgente de recolocar novamente Albufeira na rota dos 

mercados nacionais e internacionais com base na Qualidade e não na Quantidade! --------   

Nesta sequência venho propor ao executivo ao qual preside um pacto de compromisso 

que envolva todos os vereadores não permanentes nas seguintes seis áreas específicas: -   

 Habitação ----------------------------------------------------------------------------------   

- Promoção de novos fogos com renda acessível em terrenos municipais; ----------------   

- Reabilitação para arrendamento acessível de imóveis municipais; -----------------------   

- Incentivo à iniciativa privada para a construção de habitação acessível, como sejam, 

benefícios fiscais e urbanísticos; ---------------------------------------------------------   
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- Estabelecimento de um plano de recuperação para os prédios devolutos e 

abandonados de forma a fixar os residentes, entre os quais os mais jovens e os de 

menos recursos; ----------------------------------------------------------------------------   

- Criação de uma bolsa de terrenos em todas as freguesias para habitação, no âmbito 

da alteração do PDM. ----------------------------------------------------------------------   

 Questões Sociais e Apoios às Famílias e às Empresas:  ----------------------------------  

- Reforço das respostas ao envelhecimento de população, designadamente, 

implementação de um Plano de Ação “Albufeira Amiga das Pessoas Idosas”; -----------  

- Criação de estruturas colaborativas com participação de seniores para reflexão e 

decisão da intervenção social local; -------------------------------------------------------  

- Apoio para a integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo; -----------------------   

- Apoio à população migrante e às minorias étnicas, designadamente, reforçando o 

Serviço Municipal de Mediação Intercultural.  -------------------------------------------  

 Questões Ligadas à Saúde:  ---------------------------------------------------------------  

- Definição e execução de um plano de construção do novo Centro de Saúde da 

Cidade, no âmbito do processo de transferência de competências entre o governo 

central e a autarquia; ----------------------------------------------------------------------   

- Criação de um programa específico de apoio às instituições particulares de 

solidariedade social; -----------------------------------------------------------------------   

- Alteração do alvará de loteamento n.º 1/97 no que diz respeito ao lote n.º 4 de 

equipamento cultural, para equipamento destinado à saúde. -----------------------------   

 Alterações Climáticas/Ambiente: ---------------------------------------------------------   

- Criação e implementação de um Plano Municipal de Ambiente; --------------------------   

- Implementação de um plano de iluminação pública de energia solar; --------------------   

- Realização de campanhas de sensibilização ambiental; -----------------------------------   

- Aumento da rede de carregadores elétricos disponível na cidade, bem como 

potenciação de novas soluções de carregamento de veículos elétricos; -----------------   

- Tratamento de águas residuais, inovando na produção de energia (biogás) e 

promovendo a reutilização de águas cinzentas para rega e lavagem de pavimentos. ----   

 Alteração do Plano Diretor Municipal: ----------------------------------------------------   

- Revisão de todos os instrumentos de gestão, ordenamento e planeamento municipal; --  

- Criação, com caracter de urgência, de condições de trabalho, desenvolvimento e 

outras, de modo a pensar e planear o concelho para os próximos 20 anos. --------------   

 Questões da Água e da sua Importância Estratégica: -----------------------------------   

- Desenvolvimento de projetos de reabilitação e renaturalização das fontes naturais, 
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como a “Fonte de Paderne”, e de colocação de linhas de água à superfície (sempre 

que tal se afigure possível e exequível), para ligação à rede pública; -------------------   

- Estudo das várias possibilidades no âmbito da dessalinização e outros meios de 

recuperação de água, bem como da diminuição drástica das perdas. --------------------   

Venho ainda sugerir, para dar coerência e sustentabilidade a este compromisso, que 

seja formalizado um protocolo entre as partes acima referidas, a ser submetido à 

Assembleia Municipal, para que haja um amplo debate e para que todos os 

representantes da população eleitos democraticamente estejam envolvidos nestas 

áreas fundamentais que permitirão um desenvolvimento mais sustentável do Concelho 

de Albufeira.” ---------------------------------------------------------------------------------   

Explicou depois que estes são seis pontos estratégicos no contexto do município. 

Lembrou seguidamente que o próprio Rui Rio referiu num recente debate que, quando 

era presidente da câmara municipal com maioria, chamou todos os vereadores não 

permanentes para discutir as alterações ao PDM, entre outras questões. Afirmou 

também que os vereadores não permanentes têm dado sinais, nestes últimos três 

meses, de querer colaborar de forma construtiva na gestão autárquica, pelo que seria 

importante todos os membros do executivo darem o seu contributo no âmbito dos seis 

pontos referidos. Lembrou ainda que todos querem uma cidade e um concelho melhor, 

pelo que solicitou ao senhor presidente para analisar o documento ora exposto. ----------  

O senhor presidente agradeceu a abertura demonstrada pelo senhor vereador 

Desidério Silva e disse que iria analisar o documento apresentado. ------------------------    

O senhor vereador Desidério Silva disse que também seria bom que houvesse um sinal 

de cooperação com os vereadores não permanentes por parte do executivo permanente. 

Referiu depois que nas duas últimas semanas não recebeu qualquer comunicação por 

parte do município. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que durante esse período apenas foi assegurada a gestão 

diária da autarquia. Explicou ainda que na presente semana vai haver uma reunião para 

tratar da delegação de competências na área da saúde, processo que ainda se encontra 

pendente. Saudou depois a postura colaborativa dos senhores vereadores não 

permanentes, uma vez que será mais fácil ultrapassar os obstáculos com os 

conhecimentos especializados que cada membro da câmara municipal tem. ----------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que os professores e a Associação de Pais da 

Escola da Avenida do Ténis sugeriram que fosse colocada uma passadeira em frente 

àquele estabelecimento de ensino, conforme se pode verificar num documento que 

entregou ao senhor presidente. --------------------------------------------------------------   
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O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes já deram 

provas de estar no executivo para apoiar a gestão da autarquia, até porque é 

necessário haver acordos para resolver assuntos estruturantes do concelho. Reforçou 

depois que todos os membros do executivo estão na câmara municipal para fazer o 

melhor possível pelo município, o que aliás sempre aconteceu, pelo que é de saudar que o 

senhor presidente mostre abertura para acomodar algumas propostas dos vereadores 

não permanentes. Afirmou, seguidamente, que há duas semanas teve a oportunidade de 

informar que existe água a verter junto aos depósitos de água do Páteo, situação que 

infelizmente ainda se mantém. Lembrou ainda que esta situação já ocorre há cerca de 

um ano, pelo que se trata de um desperdício de água enorme, o que, na atual conjuntura, 

constitui um verdadeiro crime ambiental. Perguntou depois porque é que esta situação 

ainda não foi resolvida. Disse de seguida, que a situação da Divisão de Obras se está a 

agravar, uma vez que ultimamente têm saído trabalhadores da mesma, o que gera um 

problema económico no concelho, dado que existe investimento que acaba por ficar 

para trás. Considerou também que seria fundamental intervir rapidamente para 

resolver esta questão, talvez contratualizando externamente este serviço a outros 

arquitetos. Perguntou seguidamente qual o ponto de situação relativamente à transição 

para o digital dos processos de obras particulares, dado que este processo já se 

arrasta há algum tempo. Questionou igualmente se já havia alguma novidade sobre a 

empresa que foi contratualizada para fazer um estudo sobre o funcionamento dos 

serviços da autarquia. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse concordar com tudo o que foi dito pelos 

vereadores não permanentes e comungar da sua opinião. Afirmou depois que todos os 

membros da câmara municipal estão neste órgão com a melhor das intenções. Fez ainda 

lembrar que existe um conjunto de questões transversais em todos os programas 

eleitoras dos agora membros do executivo, pelo que fazia todo o sentido que fosse 

desenvolvido trabalho em conjunto nestas matérias mais importantes para o bem-estar 

e para a qualidade de vida dos habitantes no concelho, bem como para assegurar um 

conjunto de infraestruturas que visem o desenvolvimento do município a vários níveis. 

Referiu depois que o executivo permanente poderá sempre contar com o seu contributo 

para atingir este desiderato. Pediu seguidamente que a senhora vereadora Cláudia 

Guedelha fizesse um ponto de situação sobre a pandemia no concelho e sobre as ações 

que estão em curso neste âmbito. Perguntou ainda se as faturas de dois mil e vinte e 

um tinham sido todas lançadas nesse mesmo ano e transitadas as não pagas para dois 

mil e vinte e dois, respeitando assim o princípio da especialização do exercício. ----------   
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O senhor presidente disse que as faturas vão sendo lançadas à medida que vão 

chegando. --------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho pediu que lhe fossem enviados os saldos bancários à 

data de trinta e um de dezembro findo. -----------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que este documento foi apresentado na primeira reunião da 

câmara municipal do corrente ano. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho pediu que fossem disponibilizados os ficheiros áudio 

relativos às últimas reuniões da câmara municipal. ------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que a obra da rotunda junto à GNR parece 

inacabada, pelo que perguntou se iria ser feito algo neste âmbito. -------------------------  

O senhor presidente disse que a obra será terminada em breve e informou que esta 

empreitada contemplará a repavimentação da rotunda e algumas intervenções junto à 

Estação de Camionagem. ----------------------------------------------------------------------    

O senhor vereador António Coelho disse que na quarta-feira passada houve um 

atropelamento na passadeira em frente à Estação de Camionagem, pelo que pediu que 

fosse colocado um piso mais aderente antes da passadeira, o que permitirá uma maior 

aderência dos veículos à estrada. ------------------------------------------------------------    

O senhor presidente concordou com este pedido. Afirmou seguidamente que está a ser 

equacionada a realização de uma prestação de serviços para suprir os problemas 

existentes no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística. Referiu ainda que 

foram feitas algumas melhorias em termos de procedimentos administrativos nesta 

unidade orgânica. Explicou seguidamente que existe algum atraso da transição para o 

digital dos processos de obras, mas informou que em breve esta transição será uma 

realidade. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou se foi tido em conta todo o trabalho 

feito neste âmbito em dois mil e dez e dois mil e onze. -------------------------------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente. ------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que existe uma rotura que resulta de um 

problema com as válvulas. Explicou depois que foi feito um procedimento para a 

resolução desta questão, sendo que os trabalhos terão o seu início no dia dezoito do 

corrente mês. Afirmou seguidamente que foi criado um posto de comando sub-regional 

para a questão da pandemia, existindo um grupo na aplicação WhatsApp que partilha 

informação diariamente e que se reúne todas as terças-feiras, pelas catorze horas. 

Explicou ainda que toda a articulação é sempre feita em conjunto com a Autoridade de 

Saúde e que a Proteção Civil continua a dar todo o acompanhamento necessário. Disse 
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também que todo o planeamento é feito sempre em articulação com a nova delegada de 

saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que sentiu um aumento da preocupação das 

pessoas com o exponencial crescimento de casos no meio escolar, pelo que perguntou se 

existe alguma novidade relativamente à semana passada. -----------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que os casos têm subido em todo o país 

porque a variante em circulação é muito mais contagiosa. Referiu depois que ao nível do 

concelho se passa o mesmo e que a autarquia estará sempre disponível para colaborar 

naquilo que a senhora delegada de saúde necessitar, nomeadamente na sensibilização da 

população e em eventuais sessões online com os encarregados de educação. 

Acrescentou também que o mesmo se passa relativamente à sensibilização da população 

para a necessidade de todas as pessoas elegíveis se vacinarem. ----------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os agrupamentos escolares lidam 

diariamente com cerca de oito mil alunos e pontualmente também contactam a senhora 

delegada de saúde. Perguntou depois se os agrupamentos não deveriam também ser 

incluídos nas reuniões de articulação que se realizam todas as terças-feiras, isto 

porque quase diariamente têm que tomar decisões relacionadas com o isolamento de 

turmas, isolamento preventivo de alguns alunos, etc. Considerou depois que seria 

importante as direções dos agrupamentos estarem mais próximas dos centros de 

decisão. Informou seguidamente que a situação da pandemia tem-se vindo a complicar 

nalguns estabelecimentos escolares, especialmente no último fim-de-semana. Referiu 

ainda que na contratação pública é permitido fazer contratação direta em casos de 

emergência, pelo que talvez pudesse ser feito um ajuste direto para solucionar a rotura 

no Páteo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que a demora na resolução da rotura se 

ficou também a dever à indisponibilidade do material necessário. Afirmou depois que 

sempre que existia um caso positivo de COVID-19 numa escola a autarquia era logo 

notificada do mesmo, procedimento que foi alterado pela senhora delegada de saúde, 

aparentemente porque haverá atualmente uma maior proximidade com os agrupamentos 

escolares. Lembrou ainda que recentemente houve casos de cozinheiras infetadas numa 

escola e o município interveio rapidamente prestando a ajuda solicitada. Disse 

seguidamente que o município nunca deixou de prestar os auxílios que lhe são 

solicitados no âmbito da pandemia. Referiu também que as decisões tomadas na reunião 

de comando são sempre articuladas com os diretores dos agrupamentos de escolas e 

até com os coordenadores das próprias escolas. Afirmou seguidamente que esta 
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articulação tem sido sempre feita em resposta àquilo que a Autoridade de Saúde 

considera importante agilizar e de acordo com as necessidades do momento. -------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os coordenadores das escolas não tomam 

decisões nesta matéria. -----------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que o município interveio nas escolas que a 

direção do agrupamento definiu. Informou depois que ultimamente a gestão da 

pandemia tem sido centralizada na pessoa da senhora delegada de saúde. ----------------   

O senhor vereador António Coelho disse que a célula de gestão referida pela senhora 

vereadora é um célula mais restrita que tem como objetivo fazer chegar as decisões 

tomadas a quem tem que as implementar. Afirmou depois que não vê com bons olhos que 

os agrupamentos escolares participem diretamente nessa reunião, até porque existem 

critérios reservados do ponto de vista do tratamento da informação. Referiu ainda que 

a informação relevante é depois encaminhada para as várias instituições, onde se 

incluem os agrupamentos de escolas. Defendeu seguidamente que poderia ser feita uma 

reunião com os agrupamentos para esta informação fluir melhor, até porque por vezes 

existem falhas a este nível. Considerou também que existem demasiadas estruturas 

criadas para a gestão da pandemia, o que não produz bons resultados. Referiu depois 

que tem que existir uma boa articulação a nível local, independentemente da 

organização que existe a nível regional. Disse ainda que atualmente o principal foco de 

contágios é a comunidade escolar, pelo que todas as sugestões para melhorar a forma 

de combater a pandemia são bem-vindas, seja ao nível da sensibilização, seja ao nível da 

intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que é sabido que existiam dificuldades de 

articulação entre as várias entidades, pelo que foram criados subcomandos mais 

individualizados com os delegados de saúde e com a diretora executiva do ACES. 

Explicou depois que estas entidades reúnem semanalmente, tal como o faz o comando 

local logo de seguida. Referiu seguidamente que esta forma de operacionalizar a 

questão não veio trazer grandes novidades em Albufeira, uma vez que Albufeira foi dos 

poucos concelhos que manteve sempre a sua dinâmica e nunca desmobilizou as suas 

valências e as suas respostas, sendo por isso apontado como um exemplo. Lembrou 

depois que Albufeira sempre manteve a questão da vacinação, bem como o 

acompanhamento da Unidade de Saúde Pública. Afirmou seguidamente que estará 

sempre aberta à introdução de melhorias na forma de combater a pandemia, mas 

considerou que deve ser a senhora delegada de saúde a implementar uma maior 

proximidade com os agrupamentos de escolas. ----------------------------------------------  
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O senhor presidente disse concordar com uma maior agilização nos procedimentos de 

contratação pública, mas referiu que na rotura do Páteo o problema foi a falta de 

fornecimento da peça necessária para resolver a questão, que neste caso em particular 

se tratou de uma válvula. Terminou dizendo que a gestão da pandemia tem sido um 

pouco prejudicada pelo facto de existirem demasiados órgãos, tal como foi referido 

pelo senhor vereador António Coelho. --------------------------------------------------------  

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 catorze de janeiro de dois mil e vinte e dois, eram das quantias 

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

Operações Orçamentais – trinta e seis milhões, cento e cinco mil, trinta e sete euros e 

noventa cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil, 

quatrocentos e noventa e quatro euros e quarenta e sete cêntimos. -----------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Portaria n.º 317-A/2021, de vinte e três de dezembro, que estabelece as 

regras quanto à elegibilidade, composição, determinação e atribuição aos gestores 

públicos, que exerçam funções executivas em empresas públicas do Setor Empresarial 

do Estado; -------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 317-B/2021, de vinte e três de dezembro, que procede à 

alteração do Regulamento do Programa APOIAR por forma a minorar o impacto 

económico que resulta das medidas adotadas e da imposição de encerramento parcial 

durante o mês de janeiro de 2022; -----------------------------------------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 366/2021, de vinte e oito de 

dezembro, que recomenda ao Governo que proceda à rápida conclusão das obras de 

requalificação da EN 125, envolvendo os municípios beneficiados; -------------------------   

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 371/2021, de vinte e oito de 

dezembro, que recomenda ao Governo que desenvolva os procedimentos necessários 

para a construção do Hospital Central do Algarve; ------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 320/2021, de vinte e oito de dezembro, que estabelece os 

A – GENERALIDADES  
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símbolos de identificação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

(ANEPC); --------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 321/2021, de vinte e oito de dezembro, que adapta o símbolo 

internacional de proteção civil para uso em território nacional; ----------------------------  

 Da Lei n.º 95/2021, de vinte e nove de dezembro, que regula a utilização e o 

acesso pelas forças e serviços de segurança e pela Autoridade Nacional de Emergência 

e Proteção Civil a sistemas de videovigilância para captação, gravação e tratamento de 

imagem e som, revogando a Lei n.º 1/2005, de 10 de janeiro; -------------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 184/2021, de vinte e nove de 

dezembro, que aprova a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030; ---------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 186/2021, de vinte e nove de 

dezembro, que aprova o programa de investimento público em investigação e 

desenvolvimento para 2021-2030; -----------------------------------------------------------  

 Da Portaria n.º 324/2021, de vinte e nove de dezembro, que estabelece as 

condições de instalação, organização e funcionamento a que deve obedecer a 

Comunidade de Inserção; ---------------------------------------------------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 123/2021, de trinta de dezembro, que altera o Fundo Azul; --   

 Do Decreto-Lei n.º 124/2021, de trinta de dezembro, que define, para o ano de 

2022, as tarifas e demais valores cobrados no âmbito dos sistemas multimunicipais de 

abastecimento de água e de saneamento; ----------------------------------------------------  

 Do Decreto-Lei n.º 126/2021, de trinta de dezembro, que estabelece o regime 

jurídico temporário aplicável à realização, através de videoconferência, de atos 

autênticos, termos de autenticação de documentos particulares e reconhecimentos; ----   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 187/2021, de trinta de dezembro, 

que altera o Programa Bairros Saudáveis; ---------------------------------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 188/2021, de trinta de dezembro, 

que altera o Plano Nacional de Implementação de Uma Garantia Jovem; -------------------   

 Da Lei n.º 98/2021, de trinta e um de dezembro, que define a Lei de Bases do 

Clima; ------------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Lei n.º 99/2021, de trinta e um de dezembro, que regula as contribuições 

especiais e valor das custas processuais para 2022; ----------------------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 126-A/2021, de trinta e um de dezembro, que altera o 

regime jurídico dos estabelecimentos de apoio social e estabelece a comunicação prévia 

para o funcionamento das respostas sociais; ------------------------------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 126-C/2021, de trinta e um de dezembro, que aprova o 

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/1-2005-457049
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regime transitório de execução orçamental; -------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 331-E/2021, de trinta e um de dezembro, que procede à 

regulamentação da contribuição sobre as embalagens de utilização única de plástico ou 

alumínio, ou multimaterial com plástico ou com alumínio, a serem adquiridas em 

refeições prontas a consumir; ----------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 2/2022, de três de janeiro, que aprova o Regulamento do Sistema 

de Incentivo às Empresas «Descarbonização dos Transportes Públicos», inserido no 

investimento TC-C15-i05 - Descarbonização dos Transportes Públicos do Plano de 

Recuperação e Resiliência; --------------------------------------------------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 1/2022, de três de janeiro, que altera o regime de avaliação 

de incapacidade das pessoas com deficiência; -----------------------------------------------   

 Da Lei n.º 1/2022, de três de janeiro, que alarga o período de faltas justificadas 

em caso de falecimento de descendente ou afim no 1.º grau da linha reta, alterando o 

Código do Trabalho; ---------------------------------------------------------------------------   

 Da Lei n.º 2/2022, de três de janeiro, que procede ao alargamento progressivo 

da gratuitidade das creches e das amas do Instituto da Segurança Social, I. P.; ---------   

 Do Decreto-Lei n.º 4/2022, de quatro de janeiro, que altera valores a transferir 

para os municípios no âmbito do processo de descentralização no domínio da cultura; ----   

 Da Portaria n.º 13-A/2022, de quatro de janeiro, que regulamenta a comunicação 

de celebração de contratos de prestação de serviços com profissionais da área da 

cultura; ----------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Lei Orgânica n.º 1/2022, de quatro de janeiro, que harmoniza a Lei Eleitoral 

para o Parlamento Europeu com as disposições em vigor na ordem jurídica portuguesa 

sobre perda de mandato de titulares de cargos eletivos, alterando a Lei n.º 14/87, de 

29 de abril, e a Lei n.º 28/82, de 15 de novembro, que aprova a organização, 

funcionamento e processo do Tribunal Constitucional; --------------------------------------   

 Da Lei n.º 3/2022, de quatro de janeiro, relacionada com a conta-corrente entre 

os contribuintes e o Estado; ------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 6/2022, de quatro de janeiro, que procede à atualização anual 

das pensões de acidentes de trabalho para o ano de 2022; ---------------------------------  

 Da Portaria n.º 7/2022, de quatro de janeiro, que regulamenta as condições de 

publicidade dos horários de trabalho e a forma de registo dos respetivos tempos de 

trabalho; ---------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 10/2022, de quatro de janeiro, que altera a Portaria n.º 

202/2019, de 3 de julho, que define os termos e os critérios aplicáveis ao projeto-

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/14-1987-530584
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/28-1982-377508
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/202-2019-122891077
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/202-2019-122891077
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piloto a adotar no âmbito do sistema de incentivo ao consumidor para devolução de 

embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis; ---------------------------------------   

 Da Portaria n.º 22/2022, de seis de janeiro, que procede à primeira alteração 

à Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio, que regulamenta o novo incentivo à 

normalização da atividade empresarial; ------------------------------------------------------   

 Da Lei n.º 4/2022, de seis de janeiro, que procede ao alargamento das obrigações 

declarativas dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, alterando a Lei 

n.º 52/2019, de 31 de julho; ------------------------------------------------------------------   

 Da Lei n.º 5/2022, de sete de janeiro, que cria o regime de antecipação da idade 

de pensão de velhice por deficiência; --------------------------------------------------------   

 Da Lei n.º 6/2022, de sete de janeiro, que proíbe a prática desportiva do tiro ao 

voo de pombos e cria um regime contraordenacional, alterando a Lei n.º 92/95, de 12 de 

setembro, que estabelece medidas de proteção aos animais; -------------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 5/2022, de sete de janeiro, que altera o Sistema de Apoio à 

Reposição da Competitividade e Capacidades Produtivas; -----------------------------------   

 Da Portaria n.º 25/2022, de sete de janeiro, que estabelece os procedimentos a 

adotar pelos diferentes intervenientes para efeitos de colaboração com as autoridades 

de saúde aquando da realização da investigação epidemiológica de casos confirmados de 

COVID-19 e rastreio de contactos com história de viagem por via aérea ou marítima 

durante o período de infecciosidade; --------------------------------------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2022, de sete de janeiro, que 

adapta o Programa de Transformação da Paisagem ao Plano de Recuperação e 

Resiliência; ------------------------------------------------------------------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 6-A/2022, de sete de janeiro, que altera as medidas no 

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

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 2-A/2022, de sete de janeiro, que 

altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19; ----------------   

 Da Lei n.º 8/2022, de dez de janeiro, que revê o regime da propriedade 

horizontal, alterando o Código Civil, o Decreto-Lei n.º 268/94, de 25 de outubro, e o 

Código do Notariado; --------------------------------------------------------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 8/2022, de dez de janeiro, que define a competência para a 

execução dos projetos do Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito do Sistema 

Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal; -----------------------------   

 Do Decreto Regulamentar n.º 1/2022, de dez de janeiro, que estabelece os 

termos e as condições do reconhecimento do estatuto de cuidador informal bem como 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/102-a-2021-163332280
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/52-2019-123610180
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/52-2019-123610180
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/92-1995-562269
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/268-1994-624624
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as medidas de apoio aos cuidadores informais e às pessoas cuidadas; ----------------------  

 Da Portaria n.º 26/2022, de dez de janeiro, que cria e regula a medida 

Empreende XXI; ------------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 27/2022, de dez de janeiro, que altera o Regulamento de Gestão 

do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural e de Funcionamento da Comissão 

Diretiva; ---------------------------------------------------------------------------------------  

= TOMADAS 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. ----------------------------------------------------------------------------------------   

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

= TOMADAS 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 ao seguinte assunto: -------------------------   

a) Informação relacionada com a candidatura número 2021-2021-01-0065 submetida 

no âmbito do Aviso número 2021-2021-01-Apoio ao Funcionamento dos Gabinetes 

Técnicos Florestais Municipais 2021. --------------------------------------------------------   

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

= TOMADAS DE CONHECIMENTO – ASSUNTOS JURÍDICOS.= 

A câmara tomou conhecimento do seguinte documento, que se dá por integralmente 

transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião: ------------------------------------------------------------------------------   

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

Tribunal Administrativo – relatório quinzenal. -----------------------------------------------   

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

= INFORMAÇÕES – PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE PAGAMENTOS = 

Relativamente a este assunto foi apresentada a informação solicitada pelo senhor 
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vereador António Coelho, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual 

fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ------   

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

= INFORMAÇÕES – PEDIDOS DE INFORMAÇÕES = 

Relativamente a este assunto foram apresentadas as informações solicitadas pelo 

senhor vereador Victor Ferraz, documentos que se dão por integralmente transcritos e 

do quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente 

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

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

= INFORMAÇÕES = 

O senhor vereador António Coelho disse que os serviços têm que confirmar as faturas, 

o que faz sentido, mas que existe um caso em que um determinado serviço demorou 

cerca de quatro meses a confirmar uma fatura. ---------------------------------------------   

O senhor presidente disse que por vezes os serviços têm razões válidas para esta 

demora, como é o caso do material ter sido entregue de forma indevida, o que faz com 

que a respetiva fatura fique retida até que a situação seja regularizada. Pediu depois 

que o senhor vereador António Coelho indicasse o caso concreto que referiu. ------------  

O senhor vereador António Coelho disse que a fatura n.º 2128 da empresa Interlimpe - 

Facility Services, S.A. foi enviada a seis de julho de dois mil e vinte e um para 

confirmação do senhor engenheiro Filipe André, tendo sido lida no dia dezanove do 

mesmo mês e confirmada a vinte e dois de novembro desse mesmo ano, ou seja, 

passados quatro meses do seu envio inicial. --------------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que este caso concreto está relacionado 

com a transferência de competências. -------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que iria ver com mais detalhe o que se passou. ----------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que foi alertado para a situação do trânsito na 

rua Vasco Santana, rua onde a câmara municipal autorizou a alteração do trânsito em 

julho do último ano. Afirmou depois que se deslocou ao local e constatou que esta 

alteração prejudica bastante os munícipes daquela zona, o que motivou inclusivamente 

um abaixo-assinado. Explicou depois que esta alteração implica que os moradores na rua 

tenham que dar uma grande volta para entrar e sair da sua rua, tendo inclusivamente 

que passar pela avenida para o fazer, o que implica uma deslocação de cerca de dois 

quilómetros e meio. Defendeu seguidamente que faria mais sentido repor o trânsito nos 

dois sentidos como estava antes da deliberação camarária. --------------------------------   

O senhor presidente disse que esta situação está a ser revista. ---------------------------  
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O senhor vereador Victor Ferraz disse que ficou com uma dúvida relativamente à 

documentação que foi remetida para os vereadores não permanentes, pelo que 

perguntou se existiam recebimentos atrasados relativos ao IMI do ano dois mil e vinte. 

Questionou ainda se esta dívida está considerada como receita nos anos seguintes. ------  

O senhor presidente disse que se trata da especialização do IMI, o que acontece todos 

os anos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou se tinha havido algum desenvolvimento 

nos apoios a conceder à Refood e à ADSA. --------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que tentou várias vezes contactar o responsável pela 

Refood, mas sem sucesso, pelo que iria enviar um email a demostrar a disponibilidade da 

autarquia para colaborar com esta entidade. Informou depois que a ADSA já arrendou 

um imóvel, pelo que está a ser preparado um apoio financeiro à associação. ---------------  

= DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em doze de janeiro corrente, foi 

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

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

1. A vantagem decorrente da institucionalização de um maior leque de competências 

delegadas e subdelegadas, em homenagem a uma maior operacionalidade, com óbvios 

ganhos de produtividade e, consequentemente, com efeitos ao nível dos serviços a 

prestar aos cidadãos; ----------------------------------------------------------------------  

2. A previsão do n.º 1 do art.º 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de que, 

salvo alguns casos de indelegabilidade, a câmara municipal possa delegar no 

presidente a sua competência, que poderá ser subdelegada nos vereadores; -----------  

3. As possibilidades de delegação consignadas no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação em vigor, em matéria de urbanização e de edificação; ----------  

4. O teor das normas correspondentes aos n.ºs 3 e 4 do art.º 44.º do Código do 

Procedimento Administrativo; -------------------------------------------------------------  

5. A conveniência em que, apesar da delegação, esta expressamente contenha a 

faculdade de que o presidente ou o vereador, no âmbito das competências delegadas 

ou subdelegadas, possa, quando o entenda conveniente, submeter à apreciação da 

câmara os processos cujas matérias constituem o objecto da delegação visando a 

hipótese de uma discussão alargada dos assuntos mais importantes e consequente 

deliberação, --------------------------------------------------------------------------------  

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

Que, ao abrigo das disposições legais citadas, a câmara municipal delibere delegar no 
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seu presidente as seguintes competências, com faculdade de submissão à câmara para 

apreciação e deliberação sempre que seja entendido conveniente, para:-------------------  

- decidir sobre pedidos de prorrogação de prazos concedidos pela câmara municipal, 

para audiência prévia do interessado, no âmbito de procedimentos de licenciamento e 

de informação prévia; -------------------------------------------------------------------------  

- decidir os pedidos de licenciamento e de informação prévia, após ter sido concedida, 

pela câmara municipal, audiência prévia aos interessados e caso aqueles não tenham 

apresentado qualquer pronúncia sobre o projeto de decisão desfavorável, no prazo 

fixado por aquele órgão colegial para o efeito e suas prorrogações; -----------------------  

- atos de tomadas de conhecimento de ofícios de entidades externas, no âmbito de 

procedimentos administrativos e decidir sobre os ulteriores trâmites daquele.” ----------  

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

= 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 sete de janeiro 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 Faro, no dia oito de janeiro 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 do assunto a seguir descrito, o senhor vice-presidente, com 

fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Imortal Desportivo 

Clube, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo sexagésimo 

nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de 

impedimento, tendo-se ausentado da sala. ------------------------------------------------   

= TRANSPORTES – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pelo senhor presidente da câmara, em onze 

de janeiro 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, propõe que a câmara municipal autorize a disponibilização do 

transporte solicitado pelo Imortal Desportivo Clube, para deslocação a Odiáxere, no 

dia seis de fevereiro próximo, para participação em atividades desportivas, no âmbito 



17 de janeiro de 2022  

do calendário desportivo. ---------------------------------------------------------------------   

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

Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------  

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

informação, autorizar a realização do transporte, considerando que se destina a 

atletas do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem estar destas 

pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio indispensável às 

respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a 

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

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

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

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

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

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

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

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

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, por se 

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

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

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 

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

pelo senhor vice-presidente, em onze de janeiro 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 

corrente ano: ----------------------------------------------------------------------------------   

 Centro Paroquial de Paderne, para deslocações ao Centro Educativo do Cerro do 

Ouro, nos dias dezassete e vinte e dois de fevereiro próximo; -----------------------------  

 Fuete – Associação de Dança de Albufeira, para deslocação a Espinho, com saída no 

dia vinte e dois e regresso no dia vinte e três de janeiro corrente; ------------------------   

 Albufeira Futsal Clube, para deslocação a Faro, no dia vinte e nove de janeiro 

corrente; --------------------------------------------------------------------------------------   
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 Atlético Clube de Albufeira, para deslocações a Quarteira, a Castro Verde e a 

Loulé, todos no dia vinte e nove de janeiro corrente; ---------------------------------------   

 CBA – Clube de Basquete de Albufeira, para deslocação a Faro, no dia vinte e nove 

de janeiro corrente; --------------------------------------------------------------------------   

 Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a Tavira, no dia vinte e nove de janeiro 

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

 Guia Futebol Clube, para deslocação a Évora, no dia vinte e dois de janeiro corrente;    

 Imortal Basket Clube, para deslocações a Lisboa, no dia vinte e dois de janeiro 

corrente, a Quarteira e a Olhão, ambos no dia vinte e nove de janeiro também 

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

 Padernense Clube, para deslocação a Portimão, no dia vinte e dois de janeiro 

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

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

Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais ficam 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

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

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

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

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

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

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

alínea a) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento 

Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado 

da sala.----------------------------------------------------------------------------------------   
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= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA - EXTENSÃO DO PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES 

RÁPIDOS DE ANTIGÉNIO (TRAG) – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

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

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

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

da mensagem eletrónica, registo E-CMA/2022/538, documento anexo ao presente, 

solicita a realização de testagem - Testes Rápidos de Antigénio (TRAg), no âmbito da 

prevenção do contágio pelo COVID-19. -------------------------------------------------------  

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

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

11 de março de 2020; ----------------------------------------------------------------------  

 A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio 

de COVID-19 e, como tal, as medidas de prevenção e controlo são indispensáveis 

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

 O Corpo de Bombeiros Voluntários de Albufeira é um agente de proteção civil, 

assumindo-se como a principal força de proteção e socorro do concelho de 

Albufeira, e sua operacionalidade é essencial para garantir a salvaguarda da vida e 

da saúde da comunidade e dos cidadãos; --------------------------------------------------  

 A importância da deteção precoce de casos e o respetivo diagnóstico, trata-se de 

uma medida extraordinária, tendo como objetivo a prevenção da transmissão por 

SARS-CoV-2, e no universo elementos operacionais em questão, garante a 

funcionalidade daquele agente de proteção civil, e uma resposta atempada a um 

eventual surto da doença COVID-19, naquela corporação; -------------------------------   

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

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

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

e serviços suporte daquela instituição, garantindo a manutenção da operacionalidade 

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

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

 A necessidade de dar continuidade ao esforço de controlo, monitorização e 

prevenção da transmissão da doença COVID-19, existe presentemente a 

necessidade de efetivar a testagem TRAg, ainda, no mês de janeiro do presente 

ano; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 Que existe a possibilidade de se efetuar a testagem solicitada, na próxima semana, 

aquando da realização da testagem aos funcionários desta Edilidade; ------------------  

 A decisão sobre o pedido formulado constitui matéria da competência da Câmara 

Municipal, conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

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

 Que, uma vez que a realização da testagem é já para a próxima semana, e não é 

possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal em tempo útil para decidir 

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

 Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do referido 

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

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

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

 A cedência da oportunidade de testagem à AHBVA, durante o mês de janeiro do 

corrente ano, tendo em conta a existência/disponibilidade testes TRAg para esta 

iniciativa, e sem aumentar os quantitativos anteriormente autorizados por 

deliberação de Reunião de Câmara, a qual se pode concretizar na próxima semana; ---  

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

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

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

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

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

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO JUVALBUHERA – 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 janeiro corrente, do 

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

“Pela Associação JuvAlbuhera, através do e-mail anexo ao presente, remetido a esta 

Câmara Municipal, foi solicitado apoio para a realização de uma Assembleia Geral, 

através da cedência da Sala de Reuniões dos Paços do Concelho, no dia 11 de janeiro do 

corrente ano, no horário compreendido das 21h30 às 23h30. ------------------------------  

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

1) Que entre os objetivos deste executivo assinala-se a concessão de apoio, pelos 

meios adequados, a organismos e instituições que desenvolvem atividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva e recreativa; -------------  

2) Que a Associação JuvAlbuhera tem como objetivos o apoio à comunidade jovem do 
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concelho de Albufeira, abrangendo as áreas social, cultural, desportiva, recreativa, 

pedagógica, económica e solidária, com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos 

jovens; --------------------------------------------------------------------------------------  

3) Que existe a possibilidade desta edilidade ceder a Sala de Reuniões dos Paços do 

Concelho, no dia 11 de janeiro do corrente ano, no horário compreendido das 21h30 

às 23h30, nos termos da informação Serviço de Apoio à Presidência e Vereadores; --  

4) A decisão sobre o pedido formulado constitui matéria da competência da Câmara 

Municipal, conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

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

5) Que, uma vez que esta cedência é já para terça-feira, e não é possível reunir 

extraordinariamente a Câmara Municipal em tempo útil para decidir sobre o assunto; 

6) Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do referido 

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

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

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

a) Autorizar apoiar a Associação JuvAlbuhera, na realização de uma Assembleia Geral, 

através da cedência da Sala de Reuniões dos Paços do Concelho, no dia 11 de janeiro 

do corrente ano, no horário compreendido das 21h30 às 23h30; ------------------------  

b) E remeter a apreciação da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação 

invocada, para a reunião de câmara seguinte.” --------------------------------------------  

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

= APOIOS – FREGPRIME CONSULTORIA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dez de janeiro corrente, foi 

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

“Vem a Fregprime Consultoria, através do e-mail anexo à presente, remetido a esta 

Câmara Municipal, solicitar apoio para a realização de uma Sessão de Esclarecimento “O 

Procedimento Administrativo na Gestão Urbanística”, através da cedência do Salão 

Nobre no dia 21 de janeiro do corrente ano, no horário compreendido das 09h00 às 

18h00, bem como, da disponibilização de 3 microfones. -------------------------------------  

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

1. Que entre os objetivos deste executivo assinala-se a concessão de apoio, pelos 

meios adequados, a organismos e instituições que desenvolvem atividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva e recreativa; -------------  

2. Que a Sessão de Esclarecimento “O Procedimento Administrativo na Gestão 

Urbanística” é essencialmente dirigida aos Eleitos, bem como, aos Funcionários; ------  



  

 

 

 __________________________ 

 

 

17 de janeiro de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

3. Que existe a possibilidade desta edilidade ceder o Salão Nobre no dia 21 de janeiro 

do corrente ano, no horário compreendido das 09h00 às 18h00; -----------------------  

4. Que existe a possibilidade de disponibilizar 3 microfones, nos termos da informação 

da Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais; --------------------------------------  

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

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

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar a Fregprime 

Consultoria na realização de uma Sessão de Esclarecimento “O Procedimento 

Administrativo na Gestão Urbanística”, através da cedência do Salão Nobre no dia 21 

de janeiro do corrente ano, no horário compreendido das 09h00 às 18h00, bem como, 

da disponibilização de 3 microfones.” --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

alínea a) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento 

Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado 

da sala.----------------------------------------------------------------------------------------   

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA – TESTES RÁPIDOS DE ANTIGÉNIO (TRAG)  

– FEVEREIRO E MARÇO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dez de janeiro corrente, foi 

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

“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, através de 

mensagem eletrónica (E-CMA/2022/538), vem solicitar o apoio do Município de 

Albufeira para a monitorização e despiste de possíveis casos positivos, no âmbito da 

prevenção do contágio pelo COVID-19, através de realização de testes rápidos 

antigénio TRAg, permitindo manter a sua capacidade operacional. -------------------------  

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

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

11 de março de 2020; ----------------------------------------------------------------------  
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2. A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio 

de COVID-19 e, como tal, as medidas de prevenção e controlo são indispensáveis 

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

3. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Albufeira é um agente de proteção civil, 

assumindo-se como a principal força de proteção e socorro do concelho de 

Albufeira, e sua operacionalidade é essencial para garantir a salvaguarda da vida e 

da saúde da comunidade e dos cidadãos; --------------------------------------------------  

4. A importância da deteção precoce de casos e o respetivo diagnóstico, trata-se de 

uma medida extraordinária, tendo como objetivo a prevenção da transmissão por 

SARS-CoV-2, e no universo elementos operacionais em questão, garante a 

funcionalidade daquele agente de proteção civil, e uma resposta atempada a um 

eventual surto da doença COVID-19, naquela corporação; -------------------------------   

5. A continuidade do esforço de controlo, monitorização e prevenção da transmissão 

da doença COVID-19, que determina a necessidade de efetivar a testagem TRAg, 

nos próximos meses; -----------------------------------------------------------------------  

6. Ao Município de Albufeira, compete a atribuição de apoio às atividades de interesse 

municipal, 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; ----------------------------------------------------------------------------------  

7. Que o solicitado se enquadra na alínea u), do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 A cedência da execução mensal de testes rápidos de antigénico (TRAg), para 

diagnóstico de SARS-CoV-2, a concretizar-se nos meses de fevereiro e março, até 

ao limite 75 testes mensais, destinados aos elementos operacionais e funcionários 

daquela Associação, pessoal de apoio administrativo e acompanhamento logístico, ao 

abrigo da alínea u), artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12/09, e suas alterações, e com 

vista à monitorização e prevenção da transmissão da doença COVID-19; ---------------  

 O apoio terá a duração de 2 meses, perfazendo esta cedência a totalidade de 150 

testes rápidos TRAg, a realizar em local a indicar pelo Município de Albufeira.” ------  

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

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

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE ALBUFEIRA - ENSAIOS 

DO GRUPO CORAL – PROPOSTA = 
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Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em cinco de janeiro corrente, foi 

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

“Através de documentação anexa, a Associação do Conservatório de Albufeira solicita 

o apoio desta Câmara Municipal, consubstanciado na cedência de uma sala, às terças-

feiras, entre as 19H30 e as 21H30, por forma a viabilizar a realização dos ensaios do 

Grupo Coral da referida associação. ---------------------------------------------------------  

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

a) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza artística, educativa e recreativa; ---------------------------------  

b) Que a intervenção do Município de Albufeira nos domínios anteriormente referidos 

se consubstancia como eixo estratégico para o desenvolvimento turístico e cultural 

do concelho e da região; -------------------------------------------------------------------  

c) A missão da Associação do Conservatório de Albufeira, enquanto escola oficializada 

de ensino artístico; ------------------------------------------------------------------------  

d) Ter-se procedido à reserva da Sala de Reuniões dos Paços do Concelho, para as 

terças-feiras, de janeiro a dezembro de 2022, com exceção das que seguidamente 

se indicam por estarem ocupadas: --------------------------------------------------------  

. 25 de janeiro; 15 de fevereiro; 15 de março; 12 de abril; 03, 17 e 24 de maio; --------  

e) Que a atividade a efetuar é para efeitos de ensaio, portanto, restrita aos 

elementos que compõem o grupo coral da Associação Conservatório de Albufeira; ----  

f) Que a alínea u) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse municipal de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; ------------------  

g) Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a cedência da Sala de Reuniões 

do edifício dos Paços do Concelho, à Associação do Conservatório de Albufeira de 

janeiro a dezembro de 2022, conforme a disponibilidade e nos seguintes termos: --------    

a) A presente autorização destina-se única e exclusivamente à realização dos ensaios 

do grupo coral, com efeitos entre as 19h30 e as 21H30; --------------------------------  

b) Face às caraterísticas da atividade a levar a efeito, ficará a Associação do 

Conservatório de Albufeira responsável pela segurança, limpeza e ordem durante os 

ensaios; -------------------------------------------------------------------------------------  

c) Em situações excecionais e imperiosas a Câmara Municipal reserva-se o direito de 

revogar a utilização da Sala de Reuniões dos Paços do Concelho sendo a requerente 
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informada do facto com a antecedência possível.” ---------------------------------------  

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE ALBUFEIRA - 

PARTICIPAÇÃO DO GRUPO CORAL NO CONCURSO GOT TALENT PORTUGAL 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em onze de janeiro corrente, foi 

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

“Através de documentação que se anexa à presente proposta a Associação do 

Conservatório de Albufeira solicita o apoio desta edilidade, que viabilize a participação 

do Grupo Coral do Conservatório, no Got Talent Portugal, nos próximos dias 20 e 21 de 

janeiro, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, especificamente: -----------------------------  

1. Cedência do Auditório Municipal de Albufeira, para a realização de ensaios, nos dias 

17, 18 e 19 de janeiro, entre as 18H15 e as 20H15; --------------------------------------  

2. Transporte para 42 pessoas, com partida no dia 20 de janeiro, às 6H00 e regresso 

no dia 21 de janeiro, com horário estimado de chegada pelas 23H00; ------------------  

3. A atribuição de uma comparticipação financeira, destinada a suportar os custos com 

a alimentação durante a viagem, polos, seguro e adereços. ------------------------------  

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

a) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza artística, educativa e recreativa; ---------------------------------  

b) Que a intervenção do Município de Albufeira nos domínios anteriormente referidos 

se consubstancia como eixo estratégico para o desenvolvimento turístico e cultural 

do concelho e da região; -------------------------------------------------------------------  

c) A necessidade de se manter uma regularidade nas atividades culturais e o empenho 

em desenvolver programas que fomentem o gosto e os hábitos culturais da população 

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

d) Que a entidade requerente é uma associação sem fins lucrativos, da área do 

concelho, que tem como objeto a promoção e o ensino da dança, o desenvolvimento 

artístico e cultural, entre outros; ---------------------------------------------------------  

e) Que o apoio do município à participação de eventos desta natureza garante e 

viabiliza a prossecução da missão e objetivos das associações concelhias, bem assim, 

potencia a visibilidade do concelho de Albufeira a nível nacional; -----------------------  

f) A disponibilidade do Auditório Municipal de Albufeira, nos dias e horários 

solicitados; ---------------------------------------------------------------------------------  

g) A viabilidade em correspondermos ao pedido de transporte nas datas e horários 
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solicitados, conforme informação da DAVEGF; ------------------------------------------  

h) Que o valor com despesas diretas (alimentação, polos, adereços e seguro) ascende a 

€ 1 595,11 (mil quinhentos e noventa e cinco euros e onze cêntimos); -------------------  

i) Que a alínea u) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse municipal de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; ------------------  

j) Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Associação do Conservatório de 

Albufeira nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------  

1. Cedência do Auditório Municipal e dos meios humanos necessários ao seu 

funcionamento (Segurança) nos dias 17, 18 e 19 de janeiro, entre as 18H15 e as 

20H15; -------------------------------------------------------------------------------------  

2. Cedência de viatura para transporte de 42 pessoas, nos dias 20 e 21 de janeiro, nos 

horários previstos; ------------------------------------------------------------------------  

3. Atribuição de uma comparticipação financeira, no valor de € 1 595,11, constituindo 

responsabilidade da entidade requerente a entrega, nos serviços competentes desta 

câmara Municipal de documentação que comprove a aplicação do apoio concedido; ----  

4. Pelo presente documento fica a entidade beneficiária informada de que deverá ter 

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

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, 

alterado e republicado pelo Decreto – Lei nº 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua 

atual redação. ------------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – CLUBE ALBUFEIRA TOASTMASTERS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em onze de janeiro corrente, foi 

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

“Através do documento anexo, vem o Clube Albufeira Toastmasters solicitar apoio 

através da cedência de um espaço para realização das sessões semanais e reunião 

mensal do Clube, a realizar durante o ano de 2022. -----------------------------------------   

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

1) O Clube Albufeira Toastmasters foi fundado a 4 de abril de 2019, tratando-se de 

uma organização educacional mundial, sem fins lucrativos, onde se treinam as 

habilidades de comunicação e liderança, através de uma rede mundial de Clubes; -----  

2) À semelhança dos anos anteriores o Clube Albufeira Toastmasters solicita a 
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cedência da Sala Azul no edifício do Inatel, ou outro espaço alternativo, para que 

possam dar continuidade à realização das sessões semanais e reuniões mensais do 

Clube, durante o ano de 2022; ------------------------------------------------------------   

3) As sessões referidas no número anterior irão decorrer todas as terças feiras (salvo 

exceções pontuais como feriados, períodos de férias e similares), entre as 20h00 e 

as 22h00, (com preparação do espaço a partir das 19h00), e na terceira 3ª feira de 

cada mês decorrerá a reunião mensal às 18h30; -----------------------------------------  

4) Existe disponibilidade da Sala Azul, localizada no edifício do Inatel, para realização 

das referidas sessões e reuniões, conforme solicitado pelo Clube Albufeira 

Toastmasters; -----------------------------------------------------------------------------    

5) As atividades se enquadram na alínea u), do nº 1, do artigo 33, da lei 75/2013 de 12 

de Setembro, que confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades 

de natureza social, recreativa, ou outra de interesse para o município. -----------------  

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

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o Clube Albufeira Toastmasters, através 

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

1. Disponibilização da Sala Azul, localizada no edifício do Inatel, durante o ano de 

2022, para realização das sessões semanais do Clube a ter lugar todas as terças 

feiras, entre as 19h00 e as 22h30, e para realização da reunião mensal da 

associação a decorrer na última 3ª feira de cada mês, às 18h30. -----------------------  

2. A abertura e encerramento do espaço, bem como o zelo e segurança do mesmo e do 

equipamento ai existente, durante a sua ocupação, deverá ficar a cargo do Clube 

Albufeira Toastmasters.” -----------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – CCILC – CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-CHINESA E 

A PHKCCI – CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA PORTUGAL  

- HONG KONG EM PARCERIA COM A ASA LAWYERS  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em onze de janeiro corrente, foi 

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

“Vem a CCILC - Câmara de Comércio e Industria Luso-Chinesa e a PHKCCI – Câmara de 

Comércio e Industria Portugal-Hong Kong em parceria com a ASA Lawyers, através dos 

e-mails anexos à presente, remetido a esta Câmara Municipal, solicitar apoio para a 

realização de uma Conferência de Apresentação do Grupo Alibaba. ------------------------  

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
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1. Que a CCILC - Câmara de Comércio e Industria Luso-Chinesa foi criada em 1978, 

visando auxiliar o desenvolvimento do relacionamento económico e comercial entre 

Portugal e a República Popular da China, e fomentar a dinamização das relações 

económicas e comerciais e facilitar a interação entre as empresas e instituições dos 

dois países; ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Que a PHKCCI – Câmara de Comércio e Industria Portugal-Hong Kong é uma 

organização privada sem fins lucrativos criada para promover o comércio bilateral, 

as relações económicas e comerciais entre Portugal e a Região Administrativa 

Especial de Hong Kong da República Popular da China, cujo papel é servir e impactar 

seus membros e a comunidade empresarial para crescer e expandir as relações 

comerciais entre as duas regiões; --------------------------------------------------------  

3. Que o Grupo Alibaba é uma das maiores plataformas de e-commerce no mundo, 

alargando às pequenas e médias empresas nacionais a possibilidade de comprar, 

vender e estabelecer relações comerciais em mercados onde antes não chegavam; ---  

4. Que a apresentação desta plataforma e do seu potencial enquanto ferramenta online 

de compra e venda de produtos às empresas portuguesas é de grande interesse e 

utilidade para a competitividade da comunidade empresarial local; ---------------------  

5. Que existe a possibilidade desta edilidade ceder o Lobby do 1.º Andar para 

colocação de mesas com os expositores, nos dias 21 e 22 de janeiro do corrente ano;  

6. Que existe a possibilidade desta edilidade ceder o Salão Nobre no dia 22 de janeiro 

do corrente ano, no horário compreendido das 09h00 às 13h00; -----------------------  

7. Que existe a possibilidade de ceder o Sistema de Som, composto por 3 microfones 

na mesa e 1 microfone no púlpito no Salão Nobre, no dia 22 de janeiro do corrente 

ano, no horário compreendido das 09h00 às 13h00, nos termos da informação da 

Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais; -----------------------------------------  

8. Que existe a possibilidade de ceder a Tela de Projeção e do Vídeo Projetor no Salão 

Nobre, no dia 22 de janeiro do corrente ano, no horário compreendido das 09h00 às 

13h00, nos termos da informação da Divisão de Atendimento, Informática e 

Modernização Administrativa; ------------------------------------------------------------  

9. Que 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 -------------------------------------------  
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Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar a CCILC - Câmara de 

Comércio e Industria Luso-Chinesa e a PHKCCI – Câmara de Comércio e Industria 

Portugal-Hong Kong em parceria com a ASA Lawyers na realização de uma Conferência 

de Apresentação do Grupo Alibaba, através: ------------------------------------------------  

a) Da cedência do Lobby do 1.º Andar para colocação de mesas com os expositores, nos 

dias 21 e 22 de janeiro do corrente ano; -------------------------------------------------  

b) E da cedência do Salão Nobre no dia 22 de janeiro do corrente ano, no horário 

compreendido das 09h00 às 13h00, bem como, do Sistema de Som, composto por 3 

microfones na mesa e 1 microfone no púlpito; da Tela de Projeção e do Vídeo 

Projetor.” -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou se existia alguma relação de 

cooperação entre o município e esta associação em concreto. Questionou depois 

como é que o executivo pensa eventualmente estabelecer algum contacto com esta 

organização no sentido de saber qual a visão que tem para a comunidade chinesa 

residente no concelho e quais os investimentos que irão ser realizados. ---------------   

O senhor presidente disse que se trata tão só de convidar alguns empresários do 

Concelho de Albufeira e da região do Algarve com o objetivo de puderem vir a 

comercializar os seus produtos através da plataforma que é proposta. Informou 

depois que nunca tinha tido qualquer contacto com esta câmara de comércio. --------  

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

= PROTOCOLOS – ACADEMIA PORTUGUESA DE CINEMA - ASSOCIAÇÃO 

PORTUGUESA DAS ARTES E CIÊNCIAS CINEMATOGRÁFICAS  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Conforme documentos anexos à presente proposta a Academia Portuguesa de Cinema 

Associação Portuguesa das Ciências Cinematográficas pretende realizar entre 4 e 13 

de março a mostra Sophia Estudante 2022, composta por um conjunto de iniciativas no 

âmbito do cinema e do audiovisual, com o objetivo de incentivar e motivar os futuros 

cineastas, de estimular os institutos de ensino e promover o cinema como arte de 

importância cultural. --------------------------------------------------------------------------   

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

1. O evento se enquadra na alínea U), do n.º 1, do artigo 33, da lei 75/2013 de 12 de 

Setembro, que confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

natureza social, recreativa ou outra de interesse para o Município; ------------------------  
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2. Ao Sophia Estudante concorrem todas as escolas de cinema e audiovisual do País 

com mais de 50 curtas-metragens de ficção, animação, documentário e experimental; ---  

3. O evento estará aberto à população em geral e os trabalhos de curta-metragem 

exibidos em sessão pública com entrada livre;-----------------------------------------------  

4. O evento conta com a participação de vários oradores e convidados de renome 

nacional e internacional; ----------------------------------------------------------------------  

5. Ao decorrer na cidade de Albufeira, o evento contribui para a dinamização e 

promoção do concelho nos meios de comunicação social e nos meios de ensino e de 

difusão do cinema e do audiovisual. ----------------------------------------------------------  

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

A digníssima Câmara delibere aprovar a outorga da minuta de protocolo, a celebrar 

entre o Município de Albufeira e a Academia Portuguesa de Cinema - Associação 

Portuguesa das Artes e Ciências Cinematográficas, anexa à presente proposta. ----------  

Pela 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.” -  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela 

referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos referentes à presente reunião. ------------------------   

O senhor vereador António Coelho disse que se percebe que há aqui um custo total 

direto contabilizado de cinquenta e dois mil e seiscentos euros, pelo que perguntou 

se o executivo permanente tinha algum objetivo concreto em realizar esta mostra. 

O senhor presidente disse que se pretende iniciar um projeto que com a evolução 

se possa vir a tornar uma “Cannes portuguesa”, ou seja, um evento com prestígio e 

projeção internacional. Lembrou ainda que este projeto engloba uma perspetiva 

cultural pela sua natureza, mas também tem uma forte vertente educativa, dado 

que se destina aos alunos das escolas do cinema do país. Explicou seguidamente 

que não se pretende que esta seja uma atividade isolada, mas sim o princípio de 

um caminho a seguir. ------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho disse concordar com esta iniciativa e lembrou a 

existência de outros eventos do género, tal como o Festival Artur que prevê a 

atribuição de prémios a filmes publicitários, sobre turismo, entre outros. 

Considerou depois que este é o caminho que tem que ser seguido na área da 

cultura. ----------------------------------------------------------------------------------------    
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O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se seriam só alunos a participar na 

mostra. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que foi o senhor doutor Paulo Trancoso, presidente da 

Academia Portuguesa de Cinema, que propôs que este ano o evento se realizasse 

em Albufeira. Explicou depois que à partida só podem concorrer alunos, embora 

não esteja 100% certo desta condição. ---------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que as condições do protocolo, 

nomeadamente o facto de o município assumir o custo do alojamento e das 

refeições, só farão sentido se se tratarem efetivamente de estudantes, porque de 

outra forma estas pessoas poderiam assumir pelo menos parte destes custos. -------    

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

= CAE – CENTRO DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE ALBUFEIRA – 

DEFINIÇÃO ANUAL DE CRITÉRIOS DE ORDENAÇÃO DE CANDIDATURAS PARA 

ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS - 2022 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em dez de janeiro corrente, foi 

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

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

 Foi publicado a 06 de Outubro de 2016 o Aviso n.º 12196/2016, relativo ao 

Regulamento do CAE - Centro de Acolhimento Empresarial de Albufeira. --------------  

 Estão reunidas as condições que permitem a abertura do Centro de Acolhimento 

Empresarial de Albufeira, pelo que se deverá iniciar um procedimento para 

atribuição de espaços. ---------------------------------------------------------------------  

 O processo para atribuição de espaços e posterior ocupação por parte das incubadas 

depende da fixação anual de critérios de ordenação de candidaturas e dos preços a 

praticar. ------------------------------------------------------------------------------------  

 O artigo 10.º do Regulamento do CAE prevê que anualmente a Câmara Municipal de 

Albufeira deve definir os critérios de ordenação de candidaturas, bem como a 

ponderação dos mesmos, tendo em conta razões de interesse público, 

nomeadamente a conjuntura económica, a empregabilidade e a sustentabilidade dos 

projectos. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Nos termos do artigo 10.º do Regulamento do CAE - Centro de Acolhimento 

Empresarial de Albufeira, a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar, para 2022, 

os seguintes critérios de ordenação de candidaturas, e respectiva ponderação: ----------  

 20% - Ramo de actividade da candidata --------------------------------------------------  



  

 

 

 __________________________ 

 

 

17 de janeiro de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

 15% - Carácter criativo e inovador do projecto ------------------------------------------  

 15% - Perfil dos candidatos e contributo dos mesmos para o respectivo Projeto ------  

 15% - Número de postos de trabalho gerados -------------------------------------------  

 15% - Viabilidade económica/plano de negócios ------------------------------------------  

 20% - Sede Social.” ------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que o peso do critério “Criação de 

Emprego” deveria ser maior, não devendo ser colocado em pé de igualdade com 

outros critérios menos importantes. Sugeriu também que fosse dado mais tempo 

para que uma empresa, ou um empresário em nome individual com uma atividade 

nova ou tecnologicamente avançada, se estabelecessem e vingassem. Considerou 

seguidamente que a sede social dos candidatos deve ser no concelho de Albufeira 

e propôs que as percentagens dos critérios fossem as seguintes: 30% - carácter 

criativo e inovador do projeto; 20% - perfil dos candidatos e contributo dos 

mesmos para o respetivo projeto; 30% - número de postos gerados; 20% 

viabilidade económica e planos de negócios. Sugeriu ainda que o júri incluísse 

alguém dotado de competências para aferir a viabilidade económica dos 

concorrentes. Propôs ainda que não fossem aplicados os preceitos previstos no 

artigo 14º, uma vez que computadores e acessos à internet são hoje ferramentas 

normais de trabalho, pelo que esta norma vem acrescentar mais burocracia ao 

processo, para além de não se compreender o porquê deste controlo do executivo 

sobre a atividade da empresa. Afirmou seguidamente que o artigo 16º prevê que 

as empresas não possam utilizar as salas comuns aos fins-de-semana, embora o 

sector privado e sobretudo os empreendedores trabalhem sobretudo ao fim-de-

semana, pelo que talvez pudesse ser dada alguma abertura no sentido de permitir 

a utilização das salas comuns aos fins-de-semana. --------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que estes critérios foram publicados em Diário da 

República em dois mil e dezasseis. ---------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou se estes critérios foram analisados 

internamente ou foram referenciados de alguma maneira de fora para dentro por 

algum órgão, ou ainda se existe alguma obrigatoriedade legal da existência deste 

tipo de critérios. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que estes critérios foram determinados pelos 

serviços, tendo em conta a experiência acumulada ao longo dos anos. Afirmou 

seguidamente que o município está também a desenvolver um projeto muito 

interessante para a incubadora de projetos em Paderne, para os produtos 
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endógenos e para a valorização da agricultura do concelho. -----------------------------  

O senhor vereador Victor Feraz disse que este concurso tem ficado sempre vazio, 

o que também se pode estar a dever aos critérios estabelecidos. Referiu ainda 

que o facto dos critérios estarem publicados em Diário da República não quer 

dizer que não possam ser alterados e melhorados. Defendeu depois que este seria 

o tempo para mudar radicalmente este processo, o que poderia passar pela 

aceitação dos critérios sugeridos pelo senhor vereador António Coelho, bem como 

pela associação deste CAE a parcerias com universidades, entidades que podem 

promover este CAE com outros critérios, uma vez que os atuais critérios são muito 

restritivos e os empresários que pretendem iniciar a sua atividade precisam de 

outro tipo de apoios. Considerou ainda que os critérios existentes são muito 

estanques e não permitem a flexibilidade que hoje em dia os negócios precisam, 

sobretudo os negócios online. Referiu seguidamente que esta seria a altura de 

conseguir parcerias para este projeto, nomeadamente parcerias com universidades.   

O senhor presidente disse que este projeto já inclui uma parceria com a 

Universidade do Algarve através do CRIA - Divisão de Empreendedorismo e 

Transferência de Tecnologia. ---------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Feraz disse que este projeto devia estar mais próximo 

dos empreendedores e defendeu que a própria universidade poderia gerir uma 

parte dos espaços para que os estudantes pudessem vir para Albufeira abrir 

negócios. Referiu depois que se os moldes do protocolo se mantiverem inalterados, 

então o resultado será o mesmo. -----------------------------------------------------------   

O senhor vice-presidente disse que o resultado não será o mesmo com certeza, 

até porque estão a ser estabelecidos contactos com universidades e com 

empreendedores. Lembrou depois que recentemente foi feito um boot camp onde 

foram apresentados vinte projetos com relevância de pessoas de Albufeira e que 

alguns deles vão ser absorvidos pelo município. Referiu seguidamente que na 

próxima semana se irá reunir com os autores destes projetos, pelo que este ponto 

não se trata apenas de um papel, dado que existe muito trabalho a ser 

desenvolvido no terreno. Explicou depois que aquele espaço vai ser seguramente um 

polo de referência do ponto de vista tecnológico e com valências ao nível da 

educação. Afirmou também que os critérios agora aprovados podem sempre ser 

ajustados se se verificar que assim não cumprem o seu desiderato. Disse 

seguidamente que o CAE terá seguramente um papel importante na incubação de 

negócios e sobretudo na integração das novas valências existentes em Albufeira, 
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uma vez que o município também deve acolher a apresentação de negócios dos 

residentes no concelho, trabalho esse que está a ser feito. ----------------------------  

O senhor presidente disse que existem agora melhores condições para que os 

critérios definidos funcionem, critérios esses que poderão sempre ser alterados 

caso se justifique. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a falta de recetividade já existe há 

quatro anos. ----------------------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que a atividade antecipada que já foi realizada poderá 

funcionar como motor para o CAE. ---------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que seria desejável fazer uma revisão aos 

critérios existentes, isto para os tornar mais apelativos. -------------------------------  

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

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia e os senhores vereadores Ricardo 

Clemente, Desidério Silva e António Coelho; absteve-se o senhor vereador Victor 

Ferraz. ----------------------------------------------------------------------------------------  

= CAE – CENTRO DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE ALBUFEIRA – 

DEFINIÇÃO ANUAL DE VALORES A APLICAR PELA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

DE TRABALHO – 2022 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em dez de janeiro corrente, foi 

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

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

 Foi publicado a 06 de Outubro de 2016 o Aviso n.º 12196/2016, relativo ao 

Regulamento do CAE - Centro de Acolhimento Empresarial de Albufeira. --------------  

 Estão reunidas as condições que permitem a abertura do Centro de Acolhimento 

Empresarial de Albufeira, pelo que se deverá iniciar um procedimento para 

atribuição de espaços. ---------------------------------------------------------------------  

 O Processo para atribuição de espaços e posterior ocupação por parte das incubadas 

depende da fixação anual de critérios de ordenação de candidaturas e dos preços a 

praticar. ------------------------------------------------------------------------------------  

 O artigo 21.º do Regulamento do CAE refere que os preços devidos pela utilização 

dos espaços serão indexados à área ocupada e à tipologia dos espaços, devendo ser 

fixados anualmente por Deliberação de Câmara. -----------------------------------------  

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

Nos termos do artigo 21.º do Regulamento do CAE - Centro de Acolhimento 
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Empresarial de Albufeira, a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar, para 2022, 

os seguintes preços mensais, devidos pela utilização dos diferentes espaços: -------------  

o 7,5€/m2 para os espaços de 16,30m2, 12,50m2, 12,70m2 e 12,80m2. ---------------------  

o 25€ pela utilização de cada um dos 24 postos de trabalho individual que compõem a 

sala de trabalho comum, com área de 60,60m2.” -----------------------------------------  

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

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia e os senhores vereadores Ricardo 

Clemente, Desidério Silva e António Coelho; absteve-se o senhor vereador Victor 

Ferraz. ----------------------------------------------------------------------------------------   

= GIRO – CIRCUITO DE TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS – CARTÕES DE 

LIVRE ACESSO E UTILIZAÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO SÉNIOR  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   

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

1) Desde 2014 tem sido aprovada anualmente, por deliberação de câmara, uma 

proposta que determina que se conceda, em cada ano, o apoio à população idosa, 

residente no concelho de Albufeira, traduzido no livre acesso e na utilização 

gratuita do circuito de transportes urbanos denominados por “Giro”, exclusivamente 

aos Sábados, até às paragens que se elencam: -------------------------------------------  

 Mercado Municipal dos Caliços; -----------------------------------------------------------  

 Centro de Saúde de Albufeira; ------------------------------------------------------------  

 Cemitério Municipal de Albufeira; --------------------------------------------------------  

 Cemitério “Antigo” de Albufeira. ----------------------------------------------------------  

2) Esta decisão se baseou, entre outros aspetos, no facto de que a Câmara Municipal 

de Albufeira disponibilizou no passado, ao serviço daquela população mais idosa, 

viaturas municipais para assegurarem o transporte dos mesmos até aos destinos 

identificados no ponto anterior; ----------------------------------------------------------  

3) No serviço de transportes urbanos atualmente em vigor, as receitas são recolhidas 

pelo prestador de serviços e entregues ao Município, pelo que esta decisão nunca 

careceu de qualquer tipo de cabimento para pagamento ao prestador de serviços; ----  

4) Encontra-se em fase de assinatura de contrato a nova “concessão da rede de 

transportes urbanos de Albufeira (Rede GIRO)”, prevendo-se a sua entrada em 

vigor no decorrer do presente ano de 2022, sendo que no âmbito da mesma todas as 

receitas são do concessionário, não sendo possível a emissão de quaisquer cartões, 
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que não os previstos no sistema de bilhética que será utilizado; ------------------------  

5) Analisados os cartões emitidos, desde 2014, se verificou que o seu pedido tem sido 

de ano para ano mais reduzido, sendo que nos 2 últimos anos somente 3 pessoas o 

requisitaram, conforme demonstra o quadro e gráfico que constam como Anexo I à 

presente proposta.-------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Digníssima Câmara Municipal delibere: -------------------------------------  

a) Determinar que se conceda, no corrente ano de 2022, mas somente até à entrada 

em vigor da “concessão da rede de transportes urbanos de Albufeira (Rede GIRO)”, 

o referido apoio à população idosa, residente no concelho de Albufeira, traduzido no 

livre acesso e na utilização gratuita do circuito de transportes urbanos denominados 

por “Giro”, exclusivamente, aos Sábados, até às paragens que se elencam: -------------  

 Mercado Municipal dos Caliços; -----------------------------------------------------------  

 Centro de Saúde de Albufeira;------------------------------------------------------------  

 Cemitério Municipal de Albufeira; --------------------------------------------------------  

 Cemitério “Antigo” de Albufeira. ---------------------------------------------------------  

b) Determinar que o referido apoio seja concedido, mediante despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal ou pelo Vereador do pelouro, a todos os 

residentes com idade igual ou superior a 65 anos que o requeiram, devendo ser 

emitido um correspondente cartão de utilização daquele transporte; ------------------  

c) Aprovar o modelo do correspondente cartão que se junta como Anexo II.” ------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do modelo de cartão nela referido, documento que 

se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

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

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – RICARDINO SILVESTRE RODRIGUES  

– REQUERIMENTO = 

Por Ricardino Silvestre Rodrigues foi apresentado um requerimento datado de vinte de 

abril 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 

Bombeiros Voluntários, Bloco A2, 1.º Esquerdo, Freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água, concelho de Albufeira, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 

6509, Fração B, descrito na respetiva Conservatória do Registo Predial de Albufeira 

sob o número 1231-B. -------------------------------------------------------------------------   

O requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, do seguinte teor: -------------------------------   
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“Prédio urbano descrito na CRPA sob o nº 1231-B e Inscrito na matriz predial sob o 

artigo nº 6509, fracção B, da freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------  

Endereço do imóvel: ---------------------------------------------------------------------------  

Rua dos Bombeiros Voluntários, Bloco A2, 1º esquerdo --------------------------------------  

8200-099 Albufeira --------------------------------------------------------------------------  

O presente requerimento foi apresentado na Câmara no dia 20 de abril, já tendo 

decorrido 1 dia. --------------------------------------------------------------------------------  

A data prevista para o negócio não é especificada, indicando-se como data possível 

“maio ou junho”. -------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos da lei, a Câmara Municipal de Albufeira tem preferência na aquisição de 

alguns imóveis atenta a sua localização no território ou em face da existência de algum 

ónus na anterior fase de aquisição. -----------------------------------------------------------  

No caso em presença, não nos encontramos perante imóvel classificado ou em vias de 

classificação, ou de prédio ou fração autónoma sito em zona de protecção de imóvel 

classificado ou em Área de Reabilitação Urbana. --------------------------------------------  

Constata-se contudo que nos encontramos perante fracção autónoma integrada num 

imóvel edificado sobre terreno alienado pelo município em direito de superfície. ---------  

O prédio a transmitir, de acordo com a caderneta predial, corresponde a um 

apartamento com 82,9 m2 de área bruta privativa com o valor patrimonial actual de 

61.554,40 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. --------------------------------------------------------------   

= ESPAÇOS COMERCIAIS LOCALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - 

PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ATÉ 

31/03/2022 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   

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

1. Que de entre o amplo pacote de medidas de apoio à economia e de mitigação de 

risco de contágio pelo novo SARS-COV-2, a Câmara Municipal de Albufeira, aprovou 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

17 de janeiro de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

a isenção do pagamento das mensalidades dos espaços comerciais localizados nos 

equipamentos municipais no âmbito dos contratos celebrados ou das licenças 

emitidas, medida que tem vindo a ser sucessivamente prorrogada; ---------------------  

2. Que pese embora se assista à estabilização do número de casos de contágio no país 

e em Albufeira, os efeitos económicos desta pandemia se estenderão muito para 

além do período em que a mesma se considere debelada; --------------------------------  

3. Que a inatividade a que os estabelecimentos se viram forçados provocou 

certamente sérios problemas económicos aos agentes económicos e como 

consequência às famílias cuja subsistência deles dependem; ----------------------------  

4. Que o atual contexto não deixa de impor aos agentes económicos uma séria redução 

da sua atividade, por força da necessária implementação de medidas de 

distanciamento físico dos seus utentes; --------------------------------------------------  

5. Que cabe às Câmaras Municipais fomentar a economia local, de molde a poder 

proteger as suas populações, evitando uma crise social de maiores proporções; -------  

6. Que a generalidade dos operadores económicos se depara com a aludida diminuição 

de rendimentos, não podendo a Câmara Municipal de Albufeira proceder a qualquer 

análise casuística; --------------------------------------------------------------------------  

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

Prorrogar a isenção, até 31/03/2022, ou seja, pelo período de três meses, do 

pagamento das mensalidades dos espaços comerciais localizados nos equipamentos 

municipais, no âmbito dos contratos celebrados ou das licenças emitidas. -----------------  

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

 

 

Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, a senhora vereadora 

Cláudia Guedelha, com fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso no 

primeiro assunto, e de fazer parte da Comissão de Habitação no segundo assunto, 

e invocando o previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do 

Código do Procedimento Administrativo, suscitou as respetivas situações de 

impedimento, tendo-se ausentado da sala. ------------------------------------------------   

= BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR 2021/2022 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

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

1. É objetivo do Município de Albufeira criar medidas de âmbito social, que visem 

B – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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promover o desenvolvimento da igualdade de oportunidades no acesso ao Ensino 

Superior, apoiando estudantes com menores recursos económicos e com bom 

aproveitamento escolar, residentes no concelho, contribuindo dessa forma, para o 

desenvolvimento educacional, social, económico e cultural equilibrado do Concelho, 

diminuindo -se assim, as assimetrias; -----------------------------------------------------  

2. O Município Albufeira possui um Regulamento próprio para Atribuição de Bolsas de 

Estudo Ensino Superior que se encontra decretado pelo Regulamento n.º 49/2012, 

cuja publicação consta no Diário da República, 2.ª série, n.º 30, de 10 de fevereiro 

de 2012 e com às respetivas alterações ao Regulamento n.º 900/2019, cuja 

publicação consta no Diário da República, 2.ª série, n.º 224, de 21 de novembro de 

2019; ---------------------------------------------------------------------------------------  

3. É prática deste Município atribuir anualmente, Bolsas de Estudos de Ensino 

Superior, a alunos deste Concelho, possibilitando a prossecução dos estudos ao nível 

superior; ------------------------------------------------------------------------------------  

4. Os Serviços de Ação Social receberam no período, 73 candidaturas para Atribuição 

de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior Iniciais – Grau de Licenciatura, 49 

candidaturas de Renovações de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior – Grau 

Licenciatura e 22 candidaturas para Atribuição de Bolsas de Estudo ao Ensino 

Superior – Grau de Mestrado, as quais foram analisadas pelo júri; ---------------------  

5. A alínea u) do n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, possibilita às Câmaras 

Municipais apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa 

ou outra; ------------------------------------------------------------------------------------  

6. A situação se enquadra nesta previsão legal. ---------------------------------------------  

Proponho que a Digníssima Câmara Municipal delibere: --------------------------------------  

a) Aprovar a Ata n.º 1 da Reunião do Júri, com as sugestões para avaliação das 

Candidaturas Iniciais – Grau de Licenciatura, Candidaturas de Renovações e 

Candidaturas de Grau de Mestre - ano letivo 2021/2022; -------------------------------  

b) Aprovar a Ata n.º 2 da Reunião do Júri, onde constam as listas provisórias, 

referente às Candidaturas Iniciais – Grau Licenciatura – ano letivo 2021/2022; ------  

c) Aprovar a Ata n.º 2 da Reunião do Júri, onde constam as listas provisórias, 

referente às Renovações de Candidaturas – ano letivo 2021/2022. ---------------------  

d) Aprovar a Ata n.º 2 da Reunião do Júri, onde constam as listas provisórias, 

referente às Candidaturas de Grau de Mestrado – ano letivo 2021/2022;” ------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------   
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Não estava presente a senhora vereadora Cláudia Guedelha. ---------------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – PROCESSOS APRECIADOS EM COMISSÃO 

DE HABITAÇÃO DE 22-12-2021 – 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 cópia arquivada 

na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, refere o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara delibere: ----------------------------  

a) Tomar conhecimento do teor da decisão da Comissão de Habitação, acima 

mencionada, referente às segundas candidaturas n.º 171/2021 e 162/2021; -----------  

b) O indeferimento da 2.ª Candidatura n.º 129/2021 e a notificação da candidata que, 

caso a situação do agregado familiar se altere, poderá efetuar nova candidatura ao 

subsídio de arrendamento.” ---------------------------------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar da ata nela referido, documento que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – CESSAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO – 

CANDIDATURA N.º 25/2021 – INFORMAÇÃO = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

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

1) Que em 20/04/2021, a digníssima Câmara Municipal deliberou a atribuição de 

subsídio de arrendamento ao agregado familiar titular do processo de candidatura 

N.º 25/2021, nos termos e condições estabelecidos Regulamento para Atribuição de 

Subsídio de Arrendamento (RASA); ------------------------------------------------------  

2) Verificar-se que a beneficiária do subsídio de arrendamento não apresentou os 

recibos referentes ao pagamento da renda da habitação pelo motivo que expõe em 

e-mail anexo, datado de 25/11/2021; -----------------------------------------------------  

3) Que a alínea b) do número 1 do Artigo 12.º - Incumprimento das Condições – do 

RASA, determina como consequência a cessação da atribuição do subsídio de 

arrendamento designadamente por falta de entrega, no prazo estipulado para o 
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efeito, de quaisquer documentos solicitados para a instrução do respetivo processo; -  

4) Que a alínea c) do número 1 do artigo anteriormente mencionado, estabelece a 

“Obrigatoriedade de devolução de valores que se comprovem indevidamente 

recebidos”; ---------------------------------------------------------------------------------  

5) O teor da informação dos serviços referente a persistir dúvida se efetivamente a 

beneficiária terá pago à senhoria a diferença para a totalidade mensal da renda 

como afirma e sobretudo atendendo às dificuldades socioeconómicas das famílias 

decorrente do atual contexto de crise pandémica (COVID-19). -------------------------  

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

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

a) A cessação da atribuição do subsídio de arrendamento com efeito desde novembro 

de 2021 inclusive, à beneficiária titular do processo de candidatura N.º 25/2021; ----  

b) Que, excecionalmente, não seja exigido à beneficiária, a devolução dos valores do 

subsídio de arrendamento já atribuídos.” -------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que faltam recibos de renda há um 

conjunto de meses, havendo agora uma espécie de dito por não dito de ambas as 

partes, ou seja, por parte da senhoria e por parte da arrendatária. -----------------   

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que se trata de um caso complexo. ----  

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

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

com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de 

Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 

sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 

situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ----------------------------------   

= TRANSPORTES ESCOLARES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA 

POENTE E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS – PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pela senhora vereadora Cláudia Guedelha 

através do qual, invocando o previsto na alínea u) do artigo trigésimo terceiro do Anexo 

I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, propõe que a 

câmara municipal autorize a disponibilização de transportes solicitados pelo 

Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente e pelo Agrupamento de Escolas de 

Ferreiras, para efetuar visitas de estudo/deslocações, durante o mês de janeiro 

corrente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A proposta continha um mapa das visitas de estudo a realizar durante o mês 

suprarreferido pelas entidades mencionadas, documento que se dá por integralmente 
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transcrito, e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  

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

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 

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

= PISCINAS MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO AO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

DAS PISCINAS MUNICIPAIS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em dez de janeiro corrente, foi 

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

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

1. O horário de funcionamento do Complexo de Piscinas Municipais de Albufeira, de 

acordo com o Art.º 35.º do Regulamento, publicado no Apêndice n.º 11 – II Série – 

n.º 24 – de 2 de Fevereiro de 2006, será definido anualmente pela Exm.ª Câmara 

Municipal de Albufeira, cabendo àquele órgão deliberar sobre eventuais 

ajustamentos e alterações ao horário fixado, que se evidenciem necessários à 

efetiva satisfação dos interesses do Município. -----------------------------------------  

2. Sendo do interesse do Município, munícipes e utilizadores; -----------------------------  

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

A excelentíssima Câmara Municipal delibere aprovar a alteração do funcionamento do 

Complexo de Piscinas Municipais de Albufeira, nos seguintes termos: ---------------------  

1. Abertura ao Público, às 08:00h do Complexo de Piscinas Municipais, para as diversas 

atividades aí desenvolvidas, nomeadamente a Natação em Regime Livre, Natação de 

competição, Atividades de Clubes, Associações e outras Entidades e o Ginásio de 

condição física, com horário contínuo de 2.ª a 6.ª feira até às 21:00h e aos Sábados 

até às 14:00h.” -----------------------------------------------------------------------------  

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

= PISCINAS MUNICIPAIS – RESTITUIÇÃO VALOR PAGO – UTENTE  

N.º 739 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em sete de janeiro corrente, foi 

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

“Pelo dos documentos em anexo, vem Byron Christie, solicitar a devolução de verbas 

previamente pagas, em conformidade com o n.º 2 do Artigo 11.º do Regulamento das 

Piscinas Municipais de Albufeira - Apêndice n.º 11 – II Série – n.º 24 – 2 de Fevereiro 

de 2006, por motivos pessoais. ---------------------------------------------------------------  

Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
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1. Que a utente pretende a devolução do seu saldo previamente pago, no valor total de 

27,45€, por motivos pessoais- utente n.º 739 - Byron Christie no valor 27,45€. ----------  

2. Que no caso em apreço, o mesmo é omisso no Regulamento das Piscinas Municipais 

de Albufeira, pelo que, deverá ser remetido para o Artigo 50.º - Casos Omissos, em que 

“os casos omissos e as dúvidas suscitadas com a aplicação do presente regulamento 

serão resolvidos pela Câmara Municipal de Albufeira”. --------------------------------------  

3. Tendo em consideração que é legítimo que os utentes que cumpram o estabelecido 

no Regulamento citado e que por eventuais razões pessoais, de saúde ou outras, 

apresentem motivos válidos e possam solicitar a devolução de verbas previamente 

pagas, de forma a não ficarem prejudicados e insatisfeitos, uma vez que, por ora não 

irão usufruir dos respetivos serviços; --------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere restituir nos seguintes termos: ------------------------------  

Restituir à utente, o valor previamente pago, relativo a saldo, por motivos pessoais, no 

valor total de 27,45€. -------------------------------------------------------------------------  

A mesma verba deverá ser restituída para Byron Christie.” --------------------------------  

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

= PISCINAS MUNICIPAIS – RESTITUIÇÃO VALOR PAGO – UTENTES  

N.º 1243, 4350 E 7937 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em sete de janeiro corrente, foi 

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

“Pelos documentos em anexo, vem Maria Rosalina Fiuza Marques, solicitar a devolução 

de verbas previamente pagas, em conformidade com o n.º 2 do Artigo 11.º do 

Regulamento das Piscinas Municipais de Albufeira - Apêndice n.º 11 – II Série – n.º 24 – 

2 de Fevereiro de 2006, por motivos pessoais. ----------------------------------------------  

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

1. Que a utente pretende a devolução do seu saldo em Regime Livre previamente pago, 

no valor total de 111,04€, por motivos pessoais; ---------------------------------------------   

2. Que no caso em apreço, o mesmo é omisso no Regulamento das Piscinas Municipais 

de Albufeira, pelo que, deverá ser remetido para o Artigo 50.º - Casos Omissos, em que 

“os casos omissos e as dúvidas suscitadas com a aplicação do presente regulamento 

serão resolvidos pela Câmara Municipal de Albufeira”. --------------------------------------  

3. Tendo em consideração que é legítimo que os utentes que cumpram o estabelecido 

no Regulamento citado e que por eventuais razões pessoais, de saúde ou outras, 

apresentem motivos válidos e possam solicitar a devolução de verbas previamente 
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pagas, de forma a não ficarem prejudicados e insatisfeitos, uma vez que, por ora não 

irão usufruir dos respetivos serviços; -------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere restituir nos seguintes termos: ------------------------------  

Restituir à utente, o valor previamente pago, relativo a saldo em regime livre, por 

motivos pessoais, no valor total de 111,04€.” ------------------------------------------------  

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

= PISCINAS MUNICIPAIS – REDUÇÃO DO VALOR DAS TAXAS DE 

UTILIZAÇÃO DE UMA UTENTE DAS PISCINAS MUNICIPAIS - REGISTO  

N.º I-CMA/2022/155 – 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 

25% do valor das taxas de utilização das Piscinas Municipais a Ermelinda Teixeira, que 

necessita da prática de natação para tratamento.” -----------------------------------------  

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

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

= LIVROS - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, RIO DE 

JANEIRO, BRASIL – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente, em doze de janeiro corrente, foi apresentada uma 

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

“Vem a Biblioteca Pública Municipal de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro – Brasil, 

solicitar a oferta de livros sobre o concelho de Albufeira, para integrar o espólio 

daquela Biblioteca - Secção dedicada aos temas de Monografias regionais de Portugal, 

Etnografia, Genealogia, História e Cultura portuguesas. ------------------------------------  

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

a) Que os livros constituem uma forma de reconhecimento do trabalho desenvolvido 

pelo Poder Local, em matéria de atividade editorial; -------------------------------------  

b) Que os livros prestam um precioso auxílio no fomento ao hábito de leitura, 

assumindo um papel pedagógico; ----------------------------------------------------------  

c) Que os livros servirão para enriquecer e diversificar o espólio da Secção dedicada a 

Portugal, na Biblioteca Pública Municipal de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro; --------  

d) Que existe a possibilidade de ofertar os livros abaixo referidos, nos termos da 
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informação da Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural; ------------  

e) Que, cumulativamente, as obras promovem o nosso País e o concelho de Albufeira e 

os autores naturais ou residentes em Albufeira em particular; -------------------------  

f) 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; --------------------------------------------------------------------  

g) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere ofertar um exemplar dos seguintes livros à 

Biblioteca Pública Municipal de Nova Friburgo, para integrar a Secção sobre Portugal: --  

- A CARTA DE FORAL DA VILA DE ALBUFEIRA E SEU TERMO, da autoria de 

Adelaide Amado; ------------------------------------------------------------------------------  

- CRONOLOGIA DO CONCELHO DE ALBUFEIRA, da autoria de Adelaide Amado; -------  

- ALBUFEIRA DA IDADE MÉDIA AO ANTIGO REGIME, da autoria de Idalina Nobre; -  

- BREVE HISTÓRIA DE ALBUFEIRA, da autoria de Idalina Nunes Nobre; ---------------  

- A FREGUESIA DA GUIA – ESTUDO HISTÓRICO, da autoria de Idalina Nunes 

Nobre; -----------------------------------------------------------------------------------------  

- A CARTA DE DOAÇÃO DE ALBUFEIRA À ORDEM DE AVIS, da autoria de Adelaide 

Amado.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 30/2021  

– REQUERIMENTO = 

Por Eduarda Antónia Nobre Raposo foi apresentado um requerimento, datado de três 

de julho de dois mil e vinte e um, pelo qual solicita indemnização por danos sofridos na 

sua viatura, no dia vinte e quatro de junho de dois mil e vinte e um, quando de deslocava 

na direção Guia para Vale de Parra, em frente à Tibi, em virtude de ao ter passado por 

cima de uma tampa de esgoto esta ter levantado. -------------------------------------------   

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------   

“Nestes termos, entende-se que não deve a Câmara Municipal de Albufeira assumir a 

C – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar a Requerente, 

acompanhando assim a posição assumida pela Seguradora desta Edilidade, comunicada a 

10/09/2021. -----------------------------------------------------------------------------------  

Sendo, sem mais, o que se submete à consideração superior de V.Exa..  -------------------  

Dessa deliberação de intenção, deve a Requerente ser notificada para se pronunciar, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no artigo 121.º e seguintes 

do Código do Procedimento Administrativo.” ------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer, mandar 

proceder nos estritos termos do nele sugerido. ------------------------------------------  

 

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS DE ALBUFEIRA - 

SERVIÇO GIRO – LINHAS VERDE, AZUL, VERMELHA, VERMELHA 2 E LARANJA 

- ADJUDICAÇÃO E MINUTA DO CONTRATO  

- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com este assunto foi apresentado um despacho proferido pelo senhor 

presidente da câmara, em trinta de dezembro último, do seguinte teor: ------------------  

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

1. Que se encontra em tramitação o "Concurso público internacional para a concessão 

da rede de transportes urbanos de Albufeira (Rede GIRO)", que se encontra em 

fase de assinatura de contrato; -----------------------------------------------------------  

2. Que o procedimento atualmente em curso referente à “Prestação de serviços de 

transportes urbanos de Albufeira – Serviço GIRO - linhas verde, azul, vermelha, 

vermelha 2 e laranja”, adjudicado à empresa EVA – Transportes, S.A., que resultou 

da continuidade da “Prestação de serviços de transportes urbanos de Albufeira – 

Serviço GIRO - linhas verde, azul, vermelha, vermelha 2 e laranja”, que por sua vez 

sucedeu a dois procedimentos consecutivos designados por “Prestação de serviços 

de transportes urbanos de Albufeira – Serviço GIRO - linhas verde, azul, vermelha 

e vermelha 2”, dando continuidade à prestação de serviços inicial, designada por 

“Prestação de serviços de três circuitos de transportes urbanos na cidade de 

Albufeira”, termina a 31 de dezembro de 2021; -----------------------------------------  

3. Que é imprescindível assegurar a ininterruptibilidade do serviço de transporte 

público de passageiros – serviço GIRO; ---------------------------------------------------  

4. Que é imprescindível que o presente procedimento entre em vigor a 1 de janeiro de 

2022, para que seja dada continuidade a este serviço público essencial de primeira 

D – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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necessidade; -------------------------------------------------------------------------------  

5. O projeto de decisão de adjudicação dos serviços DISU/DAVEGF, datado de 30 de 

dezembro de 2021, que propõe a adjudicação do procedimento por ajuste direto 

para “Prestação de serviços de transportes urbanos de Albufeira – Serviço GIRO - 

linhas verde, azul, vermelha, vermelha 2 e laranja”, à empresa EVA Transportes, 

S.A.; ----------------------------------------------------------------------------------------  

6. A informação da DGF/DF relativa ao cabimento e à Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso; --------------------------------------------------------------------  

7. Que, não obstante o valor do contrato situar-se acima de € 950.000,00, é aplicável 

o disposto no n.º 5 do artigo 45.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de 

Contas, ou seja, que o procedimento foi desenvolvido por ajuste direto por motivos 

de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis pela entidade 

adjudicante, que não lhe sejam em caso algum imputáveis, e não possam ser 

cumpridos os prazos inerentes aos demais procedimentos previstos na lei; ------------  

8. O prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias da Câmara 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 mostrando possível que, em tempo 

útil, se convoque o órgão extraordinariamente para deliberação sobre este assunto 

de imediato; --------------------------------------------------------------------------------  

9. Que estão reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I da Lei 

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: -------------------------------------------------------------------------------------  

 Adjudicar, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 19.º do RJSPTP, na sua atual 

redação, o qual constitui uma norma especial relativamente ao artigo 24.º do CCP e 

remete para requisitos ligeiramente diferentes, a “Prestação de serviços de 

transportes urbanos de Albufeira – Serviço GIRO - linhas verde, azul, vermelha, 

vermelha 2 e laranja”, à empresa EVA Transportes, S.A., pelo valor de 

1.103.098,50€ (um milhão, cento e três mil e noventa e oito euros e cinquenta 

cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, nas demais condições da proposta 

e do caderno de encargos. -----------------------------------------------------------------  

 Aprovar a minuta do contrato escrito, em simultâneo com a decisão de adjudicação, 

nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º. -------------------------------------------  

 Que o contrato produza efeitos antes da decisão do Tribunal de Contas, conforme 
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previsto no n.º 5 do artigo 45.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de 

Contas. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

para a reunião de câmara seguinte.” ------------------------------------------------------  

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

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

Clemente, por se considerar impedido, ausentou-se da sala. ---------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

URBANOS, LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS AUXILIARES NO MUNICÍPIO DE 

ALBUFEIRA (JANEIRO E FEVEREIRO)  

– PROJETO DA DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 

 – MINUTA DO CONTRATO = 

Relacionado com este assunto e com origem na Divisão de Higiene Urbana e Espaços 

Verdes, foi apresentado o Projeto da Decisão de Adjudicação do seguinte teor: ---------   

”1 – INTRODUÇÃO----------------------------------------------------------------------------  

A aprovação das peças do processo e a determinação da abertura de procedimento por 

ajuste direto para aquisição de serviços para prestação de serviços de recolha, 

transporte de resíduos urbanos, limpeza urbana e serviços auxiliares no Município de 

Albufeira, foi proferida pela Câmara Municipal 29 de novembro de 2021, tendo sido 

convidada a apresentar proposta a empresa Luságua, Serviços Ambientais, SA. ----------  

2- PROPOSTA APRESENTADA E ADMITIDA. ----------------------------------------------  

A entidade convidada apresentou a proposta dentro do prazo limite concedido, tendo a 

referida proposta, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 125.º do C.C.P., sido 

analisada a fim de elaborar o presente relatório. -------------------------------------------  

3- ANÁLISE DA PROPOSTA. ----------------------------------------------------------------  

Da análise da proposta apresentada foi possível constatar que o preço apresentado é 

aceitável, sendo que o valor da mesma é de 811 500,00 € (Oitocentos e onze mil e 

quinhentos euros e zero cêntimos), acrescido do I.V.A, não sendo superior ao preço 

base, estipulado pelo Caderno de Encargos. -------------------------------------------------  

4- CONCLUSÃO -------------------------------------------------------------------------------  

Com base no exposto, conclui-se que a proposta apresentada pela empresa Luságua, 

Serviços Ambientais, SA, para prestação de serviços de serviços de recolha, 

transporte de resíduos urbanos, limpeza urbana e serviços auxiliares no Município de 

Albufeira, no valor máximo de 811 500,00 € (Oitocentos e onze mil e quinhentos euros 
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e zero cêntimos), acrescido do I.V.A, com o prazo de execução de dois meses e nas 

demais condições do Caderno de Encargos, apresenta-se adequada para efetuar as 

tarefas descritas no Caderno de Encargos. Ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 125.º 

Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, na redação que lhe foi conferida pela Lei, 

n.º 30/2021 de 21 de maio, e tendo em conta que não há lugar a audiência prévia nos 

termos do n.º 2 do mesmo artigo, remete-se o processo de concurso e submete-se o 

presente processo de decisão de adjudicação.”----------------------------------------------  

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 maioria dos presentes, tendo em conta o teor do projeto de 

decisão:----------------------------------------------------------------------------------------   

a) adjudicar a prestação de serviços de recolha, transporte de resíduos urbanos, 

limpeza urbana e serviços auxiliares, no Município de Albufeira (janeiro e 

fevereiro de 2022), à empresa Luságua – Serviços Ambientais, S.A. pelo valor 

máximo de Oitocentos e onze mil e quinhentos euros, acrescido do IVA; -------------   

b) aprovar a minuta do contrato. -----------------------------------------------------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia e o senhor vereador António Coelho; 

abstiveram-se os senhores vereadores Desidério Silva e Victor Ferraz. --------------  

Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente, que a seguir à votação 

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

= IMPLEMENTAÇÃO DO PASSE INTERMODAL NO ALGARVE – REPRESENTANTE 

DO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em quatro de janeiro corrente, foi 

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

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

1. O processo de Implementação do Tarifário Intermodal do Algarve, que se seguiu à 

elaboração do Plano da Promoção da Intermodalidade no Algarve, já aprovado pelo 

Conselho Intermunicipal (CI) da AMAL; --------------------------------------------------  

2. Que foi previamente solicitado pela AMAL, por email datado de 12 de novembro de 

2021, a presença do Vereador com responsabilidade na área de Transportes e os 

técnicos da mesma área da câmara municipal de Albufeira para reunião de trabalho, 

presencial, que ocorreu no dia 25 de novembro, com o objetivo de apresentar e 

discutir os elementos da proposta apresentada, com vista à sua aceitação para 
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posterior aprovação em CI, tendo estado presente como representante do Município 

de Albufeira a Técnica Superior Suzana Gomes, por acompanhar este assunto desde 

início; ---------------------------------------------------------------------------------------   

3. Que por email datado de 22 de dezembro de 2021, enviou a AMAL o documento que 

foi apresentado na reunião de trabalho de 25 de novembro de 2021 e respetiva lista 

de presenças, solicitando “a designação de representante do Município, para 

integrar a comissão de gestão do Intermodal do Algarve (Steering Commitee), 

devendo, para o efeito, ser indicado nome do interlocutor, endereço de e-mail, 

eventualmente o telefone/telemóvel direto, bem assim, o cargo desempenhado”; -----  

4. Que considero tratar-se de um tema de extrema importância para toda a região do 

Algarve, em especial para Albufeira, já que, a concretizar-se, a CIM do Algarve 

seria a primeira a implementar um passe único que permite utilizar todos os meios 

de transportes públicos na região com recurso a um único passe, com preços 

bastante convidativos e vantajosos para os utilizadores, levando muito 

provavelmente a um grande aumento de utilização deste tipo de transportes em 

detrimento do transporte individual, colaborando também bastante para a 

descarbonização da região, no geral e de Albufeira, em particular. ---------------------  

Proponho que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira determine: ---------------------  

 Tomar conhecimento da apresentação enviada pela AMAL e efetuada 

presencialmente aos representantes enviados pelos Municípios em reunião de 25 de 

novembro de 2021; ------------------------------------------------------------------------  

 Designar como representante do Município para as questões do tarifário intermodal 

a Técnica Superior, Suzana Isabel Piteira Gomes, com o email sgomes.1640@cm-

albufeira.pt, e os contactos: 289599624/925482586.” ---------------------------------  

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

= REEMBOLSOS – DESPESA EFETUADA POR OCTUR – ORGANIZAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES TURÍSTICAS DO ALGARVE, S.A. - PAGAMENTO EM 

DUPLICADO DA TAXA DE INSPEÇÃO PERIÓDICA DE  

UM ELEVADOR – INFORMAÇÃO = 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ----------------  

 

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA, EM VÁRIOS LOCAIS, EQUIPAMENTOS 

E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA - APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO 

PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO,  

E – DIVISÃO DE POLÍCIA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA 
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NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI E DESIGNAÇÃO  

DO GESTOR DO CONTRATO  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância 

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

“Visando assegurar a prestação de serviços de vigilância e segurança humana, em vários 

locais do município de Albufeira, torna-se necessário a abertura de procedimento para 

a aquisição dos referidos serviços, submetendo-se a decisão superior a presente 

informação, assim como a aprovação das peças do procedimento (programa de concurso, 

caderno de encargos e mapa de quantidades) anexas à presente. --------------------------   

De forma a garantir as necessidades de vigilância e segurança humana existentes, 

torna-se necessário recorrer à contratação externa de serviços de vigilância e 

segurança humana, prestados por empresa de segurança privada devidamente 

habilitada com alvará válido, nos termos definidos pela Lei n.º 34/2013, de 16 de Maio 

(alterada pela Lei n.º 46/2019, de 8 de Julho), porquanto esta câmara municipal não 

está dotada de um número suficiente de colaboradores/vigilantes, afectos ao Serviço 

de Autoprotecção de Segurança Privada, conforme previstos e definidos no referido 

diploma, para assegurar em pleno as necessidades actuais. ---------------------------------  

Para garantir melhor qualidade dos serviços prestados, tendo em conta as diferentes 

necessidades existentes, revela-se adequado proceder à divisão dos serviços a adquirir 

em nove (9) Lotes, designadamente:----------------------------------------------------------  

LOTE 1: Correspondente aos serviços de vigilância e segurança humana a prestar de 

forma contínua e ininterrupta (7 dias/semana, 24h/dia), na Portaria do Edifício da 

Câmara Municipal de Albufeira; --------------------------------------------------------------  

LOTE 2: Correspondente aos serviços de vigilância e segurança humana a prestar de 

forma contínua, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 20:00 (5 dias/semana, 

12h/dia), na Portaria do Edifício Administrativo de Vale Pedras; ---------------------------  

LOTE 3: Correspondente aos serviços de vigilância e segurança humana a prestar de 

forma contínua e ininterrupta (7 dias/semana, 24h/dia), Portaria e Instalações 

Técnicas de Vale Pedras (Estaleiro); ---------------------------------------------------------  

LOTE 4: Correspondente aos serviços de vigilância e segurança humana a prestar de 

forma contínua, de segunda a sábado, das 08h00 às 24h00, na Biblioteca Municipal de 

Lídia Jorge; ------------------------------------------------------------------------------------  

LOTE 5: Correspondente aos serviços de vigilância a prestar em edifícios, locais e 

equipamentos fixos e de forma continuada, designadamente nas Escadas Rolantes e 
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Elevador da Praia de Peneco; -----------------------------------------------------------------  

LOTE 6: Correspondente aos serviços de vigilância e segurança humana a prestar de 

forma contínua no Parque de Estacionamento Coberto de Olhos de Água; -----------------  

LOTE 7: Correspondente aos serviços de vigilância e segurança humana a prestar de 

forma continuada nas Edições do Mercado dos Caliços e Feira Franca de Albufeira; -----  

LOTE 8: Corresponde aos serviços de vigilância a prestar nos diversos eventos 

promovidos pelo município de Albufeira, de forma pontual; ---------------------------------  

LOTE 9: Corresponde aos serviços de vigilância e segurança humana a prestar nas 

Instalações do Centro de Saúde de Albufeira. ----------------------------------------------  

Para efeitos de prazo de vigência, sugere-se que o mesmo tenha início, para todos os 

lotes: a 1 de março de 2022 a 29 de fevereiro de 2024. -----------------------------------  

Escolha do tipo de procedimento: ------------------------------------------------------------  

Tendo em conta o valor previsto para a aquisição de serviços, a competência para a 

autorização da despesa, incluindo a escolha do procedimento, recai sobre o Presidente 

da Câmara Municipal, José Carlos Martins Rolo. ---------------------------------------------  

Os preços base do presente procedimento são de: ------------------------------------------  

LOTE 1 – € 192.984,00 (cento e noventa e dois mil novecentos e oitenta e quatro 

euros); -----------------------------------------------------------------------------------------  

LOTE 2 – € 62.760,00 (sessenta e dois mil setecentos e sessenta euros); ----------------  

LOTE 3 – € 385.968,00 (trezentos e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e oito 

euros); -----------------------------------------------------------------------------------------  

LOTE 4 – € 87.780,00 (oitenta e sete mil setecentos e oitenta euros); -------------------  

LOTE 5 – € 180.985,00 (cento e oitenta mil novecentos e oitenta e cinco euros); --------  

LOTE 6 – € 117.020,00 (cento e dezassete mil e vinte euros); -----------------------------  

LOTE 7 – € 9.920,00 (nove mil novecentos e vinte euros); ----------------------------------  

LOTE 8 - € 116.970,00 (cento e dezasseis mil novecentos e setenta euros); --------------  

LOTE 9 - € 120.615,00 (cento e vinte mil seiscentos e quinze euros) ----------------------  

acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, sendo possível, nos termos legais, optar pela 

realização do procedimento sob a forma de concurso público, ao abrigo do disposto no 

n.º 1, do art.º 20.º e arts. 130.º a 154.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, em virtude do 

município necessitar de serviços de vigilância e segurança humana. ------------------------  

Para efeitos de cálculo dos preços base referidos, foram estimadas, de acordo com as 

necessidades apresentadas pelas várias unidades orgânicas, o total de horas para cada 

um dos locais e equipamentos, designadamente: ---------------------------------------------  
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A presente despesa deverá ser imputada à rubrica orçamental 02/02.02.18 

correspondente ao projecto AMR 2020/5026, com as seguintes estimativas de 

repartição de encargos: -----------------------------------------------------------------------  

Ano de 2022: ----------------------------------------------------------------------------------   

LOTE 1: € 80.784,00; -------------------------------------------------------------------------  

LOTE 2: € 26.280,00; -------------------------------------------------------------------------  

LOTE 3: € 161.568,00; ------------------------------------------------------------------------  

LOTE 4: € 36.820,00; -------------------------------------------------------------------------  

LOTE 5: € 77.700,00; -------------------------------------------------------------------------  

LOTE 6: € 50.180,00; -------------------------------------------------------------------------  

LOTE 7: € 4.400,00; --------------------------------------------------------------------------  

LOTE 8: € 54.200,00; -------------------------------------------------------------------------  

LOTE 9: € 50.490,00. -------------------------------------------------------------------------  

Ano de 2023: ----------------------------------------------------------------------------------   

LOTE 1: € 96.360,00; -------------------------------------------------------------------------   

LOTE 2: € 31.200,00; -------------------------------------------------------------------------  

LOTE 3: € 192.720,00; ------------------------------------------------------------------------  

LOTE 4: € 43.680,00; -------------------------------------------------------------------------  

LOTE 5: € 90.385,00; -------------------------------------------------------------------------  

LOTE 6: € 58.440,00; -------------------------------------------------------------------------  

LOTE 7: € 4.960,00; --------------------------------------------------------------------------  

LOTE 8: € 54.200,00; -------------------------------------------------------------------------  

LOTE 9: € 60.225,00. -------------------------------------------------------------------------  

Ano de 2024: ----------------------------------------------------------------------------------  

LOTE 1: € 15.840,00; -------------------------------------------------------------------------   

Portaria da Câmara Municipal 1MAR2022 a 29FEV2024 17544 horas 

Portaria Ed. Administrativo Vale Pedras 1MAR2022 a 29FEV2024 6276 horas 

Portaria de Vale Pedras 1MAR2022 a 29FEV2024 35038 horas 

Biblioteca Municipal Lídia Jorge 1MAR2022 a 29FEV2024 8778 horas 

Elevador Praia/Escadas Rolantes 1MAR2022 a 29FEV2024 18098,5 horas 

Mercados Quinzenais 1MAR2022 a 29FEV2024 672 horas 

Feira Franca 2022/2023 NOV e DEZ2022/2023 320 horas 

Parque Coberto Olhos de Água 1MAR2022 a 29FEV2024 11702 horas 

Eventos Pontuais 1MAR2022 a 29FEV2024 - 7980 horas para VIGILANTE; 

- 216 horas para ARD; 

- 1730 horas para ARE. 

Centro de Saúde de Albufeira – 1 postos 1MAR2021 a 29FEV2024 10965 horas 
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LOTE 2: € 5.280,00; --------------------------------------------------------------------------  

LOTE 3: € 31.680,00; -------------------------------------------------------------------------  

LOTE 4: € 7.280,00; --------------------------------------------------------------------------  

LOTE 5: € 12.900,00; -------------------------------------------------------------------------  

LOTE 6: € 8.400,00; --------------------------------------------------------------------------  

LOTE 7: € 560,00; ----------------------------------------------------------------------------  

LOTE 8: € 8.570,00; --------------------------------------------------------------------------  

LOTE 9: € 9.900,00. --------------------------------------------------------------------------  

Sendo necessário proceder à designação de um Gestor do(s) Contrato(s) e proceder à 

nomeação do júri do concurso, a quem compete a realização de todas as operações do 

mesmo, submete-se também à consideração superior a seguinte proposta de 

constituição: -----------------------------------------------------------------------------------  

Gestor do(s) Contrato(s): ---------------------------------------------------------------------  

Carla Sofia da Conceição Soeiro Ferreira Martins Isidoro, Técnica Superior da Divisão 

de Polícia Municipal e Vigilância. --------------------------------------------------------------  

Júri do Concurso: -----------------------------------------------------------------------------  

Efetivos ---------------------------------------------------------------------------------------  

Presidente – José Miguel de Fraga Nascimento, Chefe da Divisão de Polícia Municipal e 

Vigilância; --------------------------------------------------------------------------------------  

1.º Vogal – Carla Sofia da Conceição Soeiro Ferreira Martins Isidoro, Técnica Superior, 

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

2.º Vogal – Rossana Caldeira André, Técnica Superior, Divisão da Polícia Municipal e 

Vigilância --------------------------------------------------------------------------------------  

Suplentes --------------------------------------------------------------------------------------   

1.º Vogal – Carla Maria Gonçalves Ponte, Chefe de Divisão de Turismo, Desenvolvimento 

Económico e Cultural --------------------------------------------------------------------------  

2.º Vogal – Francisco António Cabrita Penisga, Coordenador Técnico. ----------------------  

O processo encontrava-se instruído com o caderno de encargos, documento do qual fica 

cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a 

abertura do procedimento, nomear os elementos componentes do júri e designar o 

gestor do contrato nos precisos termos sugeridos na informação. ---------------------   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – FERREIRA CONSTRUÇÃO, S.A.  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância 
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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 5, 12, 19 e 26 (sábados) de fevereiro, das 08:00h às 

17:00h; -----------------------------------------------------------------------------------------  

- informa o requerente através do formulário anexo na etapa 1 da distribuição supra 

referida, que os equipamentos mais ruidosos a utilizar serão, gerador, máquinas de 

reboco e empilhador. Como medida minimizadora de ruído, indicada que o gerador será 

colocado em local afastado das habitações existentes, referindo que o horário de maior 

produção de ruído ocorrerá entre as 10h e as 16h. Como fundamentação para a 

realização do pedido, invoca a necessidade de cumprimento do prazo acordado com o 

dono da obra – Município de Albufeira; ------------------------------------------------------  

- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na 

proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e 

nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 

legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 

mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; -------------------------------------------  

- estabelece o n.º 7 do artigo 15.º do RGR, que não carece de licença especial de ruído, 

o exercício de uma atividade ruidosa temporária promovida pelo município; ---------------  

- sendo o Município de Albufeira o dono da obra, poderá o presente pedido não carecer 

da emissão de LER. Porém, sendo necessária uma autorização para a realização de 

trabalhos aos sábados 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 
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opinião, a emissão de alvará para os dias 5 e 12 de fevereiro, com horário das 08h às 

17h, ficando condicionada a emissão do alvará para os dias 19 e 26 de fevereiro, 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. ----------------------------------------------------  

 

= COMISSÃO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS DO 

ALGARVE – REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de dezembro corrente, foi 

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

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

1. 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 que define as suas regras e 

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

2. O referido decreto-lei nos seus Art.ºs 25.º, 27.º e 28.º, referem a obrigatoriedade 

de constituição de comissões regionais e sub-regionais, sendo que no caso do 

Algarve a sub-regional está inserida na regional; ----------------------------------------  

3. Estas comissões resultam da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

outubro que criou o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) e 

implementou uma nova estrutura de governança e desta forma executa uma parte 

relevante das reformas estruturais na área da gestão dos fogos rurais; ---------------  

4. O convite do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve para que a Câmara Municipal de Albufeira seja membro da Comissão 

Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Algarve; -----------------------------  

5. A realização da primeira reunião da referida comissão, onde foi solicitado aos 

Municípios que nomeassem um representante legal com poderes para votação nos 

mais diversos assuntos no que à Comissão digam respeito. ------------------------------   

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

1. A Digníssima Câmara Municipal delibere nomear a Coordenadora Municipal de 

Proteção Civil, a Dra. Leonor Teixeira, como representante legal deste Município na 

Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Algarve.” ------------------  

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

F – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
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= PROTOCOLOS – SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

INTERNA E GUARDA NACIONAL REPUBLICANA - ADENDA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

1 - Entre o Município de Albufeira, a Secretaria – Geral da Administração Interna 

(SGAI) e a Guarda Nacional Republicana foi celebrado um protocolo de colaboração 

com vista à celebração de contrato interadministrativo visando a Reabilitação das 

Antigas Instalações do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana em Olhos de 

Água; -------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - O acima citado protocolo caducava automaticamente no prazo de 2 (dois) anos a 

contar da sua assinatura; ---------------------------------------------------------------------  

3 - Torna-se necessário proceder a uma adenda ao protocolo de colaboração aditando- 

se a cláusula 7.ª, que prorroga o prazo para a respetiva celebração pelo período de 1 

(um) ano, findo o qual, o presente Protocolo caduca; ----------------------------------------  

4 - É competência do Município de Albufeira, apoiar ou comparticipar entidades 

legalmente existentes, com vista à execução de obras de interesse para o Município 

pelos meios adequados, (alínea o) do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12/09). -------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a adenda ao Protocolo de 

Colaboração tendo em vista a Celebração de um Contrato de Cooperação 

Interadministrativo visando a Reabilitação das Antigas Instalações do Posto 

Territorial da Guarda Nacional Republicana em Olhos de Água.” ---------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da adenda ao protocolo de colaboração 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 vereador Victor Ferraz, 

com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de 

Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 

sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 

situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ----------------------------------   

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE NOVO GINÁSIO, 

AMPLIAÇÃO DE CANTINA, PINTURA DE PAREDES EXTERIORES DOS 

G – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

17 de janeiro de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

EDIFÍCIOS EXISTENTES E IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO NA EB 2, 3 DIAMANTINA NEGRÃO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 

EXECUÇÃO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos 

Municipais foi apresentada uma informação do seguinte teor: -----------------------------  

“Na EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE NOVO GINÁSIO, AMPLIAÇÃO DE 

CANTINA, PINTURA PAREDES EXTERIORES EDIFÍCIOS EXISTENTES E 

IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NA EB2, 3 DIAMANTINA 

NEGRÃO, adjudicada por deliberação de Câmara, datado de três de Maio de dois mil e 

vinte, à empresa Martins Gago & Filhos, Lda pelo valor de € 768.575,09 (setecentos e 

sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco euros e nove cêntimos), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. Tendo em conta que os trabalhos referentes à empreitada 

decorrem durante o período escolar, houve a necessidade de criar prioridades no que 

diz respeito á realização dos mesmos, bem como á delimitação de espaços por forma a 

que as aulas decorram com toda a normalidade. Sendo que na fase de construção do 

novo ginásio está incluído a ampliação dos balneários existentes e a realização destes 

trabalhos é mais urgente, para que as aulas de educação física possam decorrer com 

toda a normalidade (alunos terem acesso a balneários e duches), uma vez que o acesso 

para a realização dos trabalhos de ampliação dos balneários só podia ser feito na zona 

de construção do novo ginásio, foi necessário retardar ai o inicio dos trabalhos de 

escavação e execução de fundações. ---------------------------------------------------------  

Assim o empreiteiro solicita uma prorrogação de prazo graciosa em mais setenta e sete 

dias, período em que o empreiteiro ficou privado de realizar trabalhos naquela frente, 

por motivos alheios ao empreiteiro. ----------------------------------------------------------  

A fiscalização concorda com os motivos invocados pelo empreiteiro pelo que propõe a 

aceitação da prorrogação de prazo geral da empreitada em mais setenta e sete dias e 

do novo plano de trabalhos, bem como que a prorrogação referida de mais setenta e 

sete dias e novo plano de trabalhos seja autorizada pela digníssima Câmara Municipal.” --  

A informação fazia-se acompanhar do ajustamento do plano de trabalhos, do plano de 

mão-de-obra e do plano de equipamentos nela referidos, documentos dos quais ficam 

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

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

informação, aprovar o ajustamento do plano de trabalhos, do plano de mão-de-

obra e do plano de equipamentos, nos precisos termos sugeridos. ---------------------   

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz que a seguir à votação 



17 de janeiro de 2022  

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

 

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 

Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a 

processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, que foram rubricadas pelos Senhores Membros do 

Executivo e se destinam a arquivo na pasta de documentos respeitante à presente 

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

As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, foram 

elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. -------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 63174 de 10-12-2021 -------------------------------------------  

Processo n.º: 51/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Jetset Properties – Mediação Imobiliária, Lda. -------------------------------  

Local da Obra: Roupeira, 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 quatro de janeiro de dois mi e vinte e dois. -------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 53495II de 06-12-2019; 53495 de 06-12-2019 e 7642 de 

08-02-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 42CP/2019 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: UIP – United Investments (Portugal) ------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Pinecliffs, Lote M 54, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Exposição – Requerendo a anulação do pedido de construção de edificação 

unifamiliar e piscina referente aos requerimentos n.º 53495 de 06/12/2019 e 7642 de 

08/02/2021. -----------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de anulação da pretensão 

referente aos requerimentos número 53495 de seis de dezembro de dois mil e 

dezanove e 7642 de oito de fevereiro de dois mil e vinte e um. -----------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 57239IT de 30-12-2019; 57239 de 30-12-2019; 52168 de 

23-11-2020 e 45688 de 31-08-2021 ---------------------------------------------------------  

Processo n.º: 306/1985 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Herdeiros de Maria da Conceição Campos e Salvador Martins Gonçalves ----  

H – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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Local da Obra: Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------  

Assunto: Exposição – ampliação de moradia para edifício de habitação coletiva, piscina 

e muros de vedação ---------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de quinze de setembro de dois mil e vinte e um.--------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 44429 de 11-10-2019; 22648 de 03-05-2021; 29569 de 

04-06-2021 e 54540 de 21-10-2021 ---------------------------------------------------------  

Processo n.º: 78/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Fernando Ferreira da Costa ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, Lote n.º 7, freguesia da Guia ------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros 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 

Urbanística datada de sete de janeiro de dois mil e vinte e dois. ---------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 42253 de 19-09-2017; 17782IT de 23-04-2019; 17782 de 

23-04-2019; 31182 de 28-07-2020 e 61113 de 26-11-2021 --------------------------------  

Processo n.º: 272/1997 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Zhuo Changyun ------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua 5 de Outubro, n.ºs 10 e 12, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -  

Assunto: Licença – Alteração de edificação – Legalização ----------------------------------  

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 

Urbanística datada de dez de janeiro de dois mil e vinte e dois. ----------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 36982 de 03-09-2020; 39015 de 11-09-2020; 567 de 06-

01-2021; 10481 de 24-02-2021; 16325 de 30-03-2021; 16607 de 31-03-2021; 21630 

de 28-04-2021; 33972 de 25-06-2021; 33936 de 29-06-2021 e 53432 de 15-10-2021 -  

Processo n.º: 39/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Magnetic Summer Unipessoal, Lda. --------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta do Escarpão, freguesia de Paderne ---------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de Central fotovoltaica ---------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 
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em conta o parecer técnico de seis de janeiro de dois mil e vinte e dois e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e 

quatro de novembro de dois mil e vinte um. -----------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 23343 de 09-06-2020 e 60541 de 24-11-2021 ---------------  

Processo n.º: 47/2013 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sebastien Roul e Beatriz Barros -----------------------------------------------  

Local da Obra: Avenida do Ténis, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação multifamiliar, piscinas e muros de vedação -  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura condicionado nos termos 

do parecer técnico de seis de dezembro de dois mil e vinte e um. ---------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 27558 de 08-07-2020 e 61087 de 26-11-2021 ---------------  

Processo n.º: 48/1978 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria José da Silva Rita Teixeira Beldade ------------------------------------  

Local da Obra: Rua Dr. José Silva Freitas, n.º 5, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração 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 seis de janeiro de dois mil e vinte e 

dois, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 

indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 20678 de 21-05-2020; 28649 de 31-05-2021 e 29431 de 

04-06-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 904/1963 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Davide José Martins Correia ---------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua 25 de abril, n.ºs 40 e 40ª, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --  
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Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício multifamiliar – Legalização ---------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de sete de janeiro de dois mil e vinte e dois e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de dois de 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 27001 de 06-07-2020 e 52038 de 08-10-2021 --------------  

Processo n.º: 45IP/2020 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Quadradoaometro – Consultores de Engenharia, Lda. -------------------------  

Local da Obra: Avenida dos Descobrimentos, Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Exposição – Requerendo o arquivamento do processo referente ao pedido de 

Informação Prévia relativo à construção de estabelecimento de restauração e bebidas 

com Take-Away e muros de vedação (27001 de 06/07/2020) ------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de arquivamento da pretensão 

referente ao requerimento 27001 de seis de julho de dois mil e vinte, 

apresentada no requerimento número 52038 de oito de outubro de dois mil e vinte 

e um. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 52781 de 26-11-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 27CP/2020 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: UIP – United Investments (Portugal) ------------------------------------------  

Local da Obra: Várzeas de Quarteira, Lote n.º 5, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de uma moradia unifamiliar, piscina e muro 

de vedação -------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de sete de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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, 
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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) n.º (s): 53157 de 04-12-2019; 58292 de 30-12-2020; 31330 de 14-

06-2021; 48433 de 16-09-2021 e 61181 de 26-11-2021 ------------------------------------  

Processo n.º: 96/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Emaly Beatrice Anet Sligting ---------------------------------------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, n.º 161 Casa Emília, freguesia de Paderne -------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina ----------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de sete de janeiro de dois mil e vinte e dois e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de 

dezasseis de março de dois mil e vinte e um. ---------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 16637 de 24-04-2020; 35425 de 24-08-2020; 18164 de 

08-04-2021; 36628 de 09-07-2021; 42997 de 13-08-2021 e 50338 de 28-09-2021 -----  

Processo n.º: 16/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Orientanotas, S.A. --------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Malhada Velha, freguesia de Ferreiras --------------------------------------  

Assunto: Licença e instalação e funcionamento de um empreendimento turístico, na 

modalidade de parque de caravanismo em espaço rural -------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado indeferir o pedido nos termos do parecer técnico 

de sete de janeiro de dois mil e vinte e dois. --------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 46078 de 28-10-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 67/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Funditur – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado -------------  

Local da Obra: Rocha Baixinha – Várzea de Quarteira, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Instalação de pérgulas de sombreamento -------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por maioria, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de seis de dezembro de dois mil e vinte e um. --------  

Absteve-se o senhor vereador António Coelho. -------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47280IT de 30-10-2019; 47280 de 30-10-2019; 4181PE de 
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01-10-2020; 41801 de 01-10-2020; 6005 de 01-02-2021; 19459DPUAI de 14-04-2021 

e 19459 de 14-04-2021 -----------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 111IP/2019 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Paulo Luís & Correia, Lda. -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Beco do Sul, n.º 19, Cerro da Alagoa, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à alteração e ampliação de moradia 

unifamiliar -------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado não considerar viável o pedido, nos termos do 

parecer técnico de dez de janeiro de dois mil e vinte e dois. --------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 34263PT de 13-08-2020; 34263IT de 13-08-2020; 

34263III de 13-08-2020; 34263II de 13-08-2020; 34263DPUAI de 13-08-2020 e 

34263 de 13-08-2020 ------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 61IP/2020 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cipião – Investimentos Imobiliários, Lda. --------------------------------------  

Local da Obra: Santa Eulália, Lote n.º 23, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de moradia unifamiliar, 

piscina e muros de vedação -------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado não considerar viável o pedido condicionado, nos 

termos do parecer técnico de dez de janeiro de dois mil e vinte e dois. -------------  

Mais delibera esta câmara não aceitar a proposta referente à linguagem 

arquitetónica nos termos dos artigos terceiro, décimo quinto e centésimo vigésimo 

primeiro do Regulamento Geral das Edificações Urbanas. -------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 13255 de 11-03-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 82/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Vagatur – Sociedade de Exploração Turística e Hoteleira, Lda. --------------  

Local da Obra: Rua Vitória, Lote n.º 5, Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação de serviços destinado a 

restauração e bebidas com música ao vivo – Legalização ------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um. ------  

 Requerimento (s) n.º (s): 1147 de 10-01-2019; 22678 de 22-05-2019; 17637 de 27-

04-2020; 47184 de 04-11-2020; 32417 de 18-06-2021; 41728 de 06-08-2021 e 62808 
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de 09-12-2021 ---------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 2/2019 --------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Dmytro Khasyanov --------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Carro de Cima, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação multifamiliar, piscinas, muros de suporte e 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de dez de janeiro de dois mil e vinte e dois e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e 

nove de setembro de dois mil e vinte e um. -----------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 54267 de 10-12-2019; 8648 de 13-02-2021; 16296 de 29-

03-2021 e 51249 de 01-10-2021 -------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 24/2017 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Eduardo Alexandre Neto Sequeira ---------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Palmeira, Lote D, Fração “B”, Bloco A, Urbanização 

Habijovem, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de fração e alteração de utilização de talho e charcutaria 

para comércio e serviços de bebidas – Legalização ------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura e deferido o pedido de 

licença, tal como é requerido, tendo em conta o parecer técnico de dez de janeiro 

de dois mil e vinte e dois. -------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 27503 de 19-06-2019; 42914IT de 03-10-2019; 42914 de 

03-10-2019; 19610II de 15-04-2021, 19610 de 15-04-2021; 50396IT de 28-09-2021; 

50396DREOP de 28-09-2021 e 50396 de 28-09-2021 -------------------------------------  

Processo n.º: 110/1993 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Américo Silvestre ---------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Sophia de Mello Breyner, Montechoro, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia, piscina e muros de vedação --------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de seis de janeiro de dois mil e vinte e dois e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e 
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quatro de novembro de dois mil e vinte e um. --------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 1168 de 10-01-2019; 22680 de 22-05-2019; 15672 de 14-

04-2020; 47202 de 04-11-2020; 32414 de 18-06-2021; 41732 de 06-08-2021 e 62809 

de 09-12-2021 --------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 3/2019 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Oleksandr Khasyanov -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Carro de Cima, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação multifamiliar, piscinas, muros de suporte e 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de dez de janeiro de dois mil e vinte e dois e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e 

oito de setembro de dois mil e vinte e um. -----------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 31275 de 28-07-2020; 29852 de 07-06-2021; 42699 de 

11-08-2021 e 55469 de 27-10-2021 ---------------------------------------------------------  

Processo n.º: 43/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: François Edmond Materne Mensch ---------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, Lote n.º 43, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------  

Assunto: Licença – Alteração de fachada e cobertura da edificação para colocação de 

painéis fotovoltaicos --------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de dez de janeiro de dois mil e vinte e dois. ------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6234It de 01-02-2021; 6234DISU de 01-02-2021; 6234 

de 01-02-2021; 9622IT de 18-02-2021; 9622 de 18-02-2021; 17561PI de 06-04-2021; 

17561II de 06-04-2021; 17561CE de 06-04-2021 e 17561 de 06-04-2021 ---------------  

Processo n.º: 1OU/2021 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Alcapredial – Investimentos e Imobiliário, S.A. -------------------------------  

Local da Obra: Correeira, Brejos, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------  

Assunto: Licença – Construção de posto de abastecimento de combustíveis ---------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de seis de dezembro de dois mil e vinte e um. --------  

 Requerimento (s) n.º (s): 1391 de 08-01-2021; 48229 de 15-09-2021 e 60871 de 25-
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Processo n.º: 64/2009 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Consórcio – Construção Civil, Unipessoal, Lda. ---------------------------------  

Local da Obra: Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação unifamiliar e muros --------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e 

um. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 23030 de 05-06-2020 e 33290 de 23-06-2021 e 43732 de 

17-08-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 34/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Jean Antunes --------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Vila Rosal, Lote n.º 23, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, muros de vedação e piscina -------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e 

um. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 58906 de 19-12-2018; 37256 de 27-08-2019; 14586 de 31-

03-2020; 35373 de 24-08-2020; 25480 de 15-05-2021; 51611 de 06-10-2021 e 58346 

de 12-11-2021 ---------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 42/2015 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Paulo Bernardo Gil Neves -------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Verde, freguesia da Guia -----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de um edifício existente ------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de nove de janeiro de dois mil e vinte e dois e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de quinze 

de junho de 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 
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sétimo do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de 

setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da ata em minuta. ---------  

Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a 

minuta, também por unanimidade. ----------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 

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

= ENCERRAMENTO = 

E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas onze horas e cinquenta e cinco 

minutos, foi a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser 

assinada pelo senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, 

diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que 

secretariei. ------------------------------------------------------------------------------------  

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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