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Câmara Municipal de Albufeira 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022 

Ao trigésimo primeiro 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, Cláudia Cristina 

Dias Guedelha, António Abel Zua Coelho e Victor de Oliveira Ferraz, o qual 

participou por videoconferência. -------------------------------------------------------------  

Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e 

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

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

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

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador António Coelho disse ao senhor presidente que vai começar por 

fazer uma declaração que solicita que fique devidamente registada nos termos em que 

a irá fazer: “Na segunda reunião de Câmara deste executivo, quando solicitei que me 

fossem disponibilizados os regulamentos, nomeadamente o que regula a atribuição de 

apoios e subsídios às associações, clubes, entre outros, a principal intenção era 

conhecer os critérios que eram utilizados e a sua fundamentação. Entendo que a 

existência de regulamentos é fundamental e são instrumentos que são indicados para 

um exercício que se quer rigoroso e que acima de tudo não ponha em causa nada nem 

ninguém, que assegure que quando o executivo delibera sobre qualquer apoio a conceder 

o faz de uma forma isenta, acima de tudo justa e a pensar no bem comum. A verdade é 

que o pedido efetuado revelou que não existe nenhum regulamento devidamente 

aprovado. Sei que estão agora a tratar, mas quero que fique claro que nunca foi minha 

intenção "cortar nos apoios" a ninguém. Até à data, ninguém da oposição que integra o 

atual executivo inviabilizou qualquer tipo de apoio que tenha vindo a Reunião de Câmara 

pelo que coloco a seguinte questão ao Sr. Vice-Presidente: Se fez recentemente algum 

comentário junto de alguma entidade dizendo agora temos que ter mais atenção aos 

valores que atribuímos porque a oposição anda em cima? -----------------------------------  

Na nossa última reunião de Câmara o Sr. Vereador Desidério trouxe também, uma vez 

mais, o assunto Refood para cima da mesa e o Sr. Presidente disse que tinha tentado 

contacto com o Sr. Eng. Paulo Agualusa e que não tinha tido sucesso. Fui saber, porque 
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da forma como o disse fiquei com a sensação que o principal interessado não tinha 

correspondido como seria desejável, contudo, fiquei a saber que o contacto tinha sido 

feito precisamente no dia de véspera da reunião. Não vou repetir tudo o que foi dito 

quando foi dito pelo Sr. Presidente se possível diga-nos qual o ponto de situação em 

relação a este assunto. Relembro que esta entidade está a prestar, a par de outras 

naturalmente, um importante apoio à população mais necessitada, entre crianças e 

adultos mais de 200 pessoas estão diariamente a ser alimentadas por esta organização. -   

Também em relação à ADSA, não sei se acompanha o que é notícia em relação às 

necessidades, não sei se sente a vontade que há em ajudar por parte da organização 

local e da nossa comunidade, eu esta semana que passou tive um simpático encontro com 

um grupo de jovens que me questionou aonde poderiam doar sangue. Objetivamente o 

que está a pensar fazer? Em ambos os casos, o que é pedido é um subsídio para ajudar 

a pagar as rendas dos espaços aonde já se encontram. --------------------------------------  

Outro assunto peço aqui formalmente que me sejam enviadas as deliberações 

referentes à compra dos terrenos da Faceal, se souber e me poder dizer de imediato 

gostava de saber quanto custou esta compra aos munícipes e à data de compra que 

projetos estavam considerados para ali. Depois quero que o Sr. Presidente nos faça 

também um ponto de situação em relação ao processo que se iniciou em 2017 com a 

cedência de 4ha, dos 22 adquiridos pelo município, para implementação do projeto “4 

Sea – International Academy” o projeto da responsabilidade da MARTRAIN, que conta 

com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira que, segundo se consta, cedeu a título 

gratuito os terrenos, por um período de 40 anos, pedia cópia do contrato/protocolo de 

cedência. Declarações suas como Presidente, em 2019, disse que, “trata-se de uma 

estrutura formadora que "trará mais-valias, não só ao Algarve, como ao país, devido à 

sua grande atividade marítima". O que está a ser feito que retorno está para Albufeira 

e os seus munícipes a ter deste investimento atualmente. ----------------------------------  

Ainda sobre a aquisição dos terrenos da Faceal especificamente em relação ao Bairro 

Social e às famílias que ali vivem gostava que me falasse dos principais problemas e das 

soluções que estão a considerar para os resolver.  ------------------------------------------  

Também gostava que me fossem enviadas as deliberações referentes à aquisição dos 

terrenos que se situam por detrás dos estaleiros de Vale Pedras, que vai até ao Poço de 

Paderne e caminho dos Brejos. Gostaria de saber se já tem projetos concretos para 

aqueles e caso haja informação/projetos sejam dados a conhecer aos membros da 

oposição que constituem este executivo. Já agora uma curiosidade quando se propõe a 

compra de imóveis não tem obrigatoriamente apresentar projetos e uma linha de tempo 
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que defina datas para a concretização.  -----------------------------------------------------  

Sobre a Nuclegarve, constituída em 2003, gostava de saber qual o montante total que 

já recebeu do município e que à data do último apoio concedido me seja enviado o plano 

de atividades e as prestações de contas. ----------------------------------------------------  

Já agora quando esta documentação relacionada com as entidades que solicitam apoios, 

planos de atividades, orçamentos, prestação de contas, quando estes documentos 

chegam à Câmara, quem os analisa e aonde ficam arquivados? ------------------------------  

Sobre os processos de desapropriação para realização de obras públicas, qual o tempo 

considerado normal entre o ato efetivo e a indeminização aos desapropriados?” ----------  

O senhor vereador Desidério Silva pediu a palavra e passou a ler o seguinte: “Exmo. 

Senhor Presidente. Na sequência das minhas intervenções no âmbito das reuniões de 

câmara, reuniões estas onde se devem colocar as questões, os desafios e obviamente as 

soluções para o futuro dos Albufeirenses, entre os quais, a mais recente, onde propus 

um Pacto de Compromisso, venho reiterar e reforçar o meu apoio para a construção de 

uma Albufeira Melhor, em prol da população residente e de todos os que nos visitam. ----  

Neste início de ano, para além das ideias e propostas já apresentadas por mim, eleito 

pelo MIPA, entendo que é importantíssimo e urgente que este executivo coordene um 

programa de valorização e modelo de negócio junto dos empresários que operam nas 

várias áreas económicas no concelho de Albufeira, de modo a alterar o rumo da atual 

dinâmica económica do concelho, bem como a esbater a sazonalidade dos negócios, 

nomeadamente, no setor do turismo. ---------------------------------------------------------  

É preciso pensar em conjunto, chamando todas as pessoas, em especial, aquelas que têm 

ideias e conhecimentos adquiridos e experiências vividas, é altura de não deixar 

ninguém para trás! ----------------------------------------------------------------------------  

Este concelho deve ser um exemplo no que concerne à defesa desta causa! ---------------  

Assim, está na hora de envolver os empresários das várias áreas económicas 

(restauração e hotelaria, serviços, onde se incluem as agências imobiliárias e de viagens 

e Tuk Tuk, comércio, construção…) e outros agentes, como sejam, associações 

empresariais e sociais e ainda a sociedade civil representada pelas várias associações 

presentes no concelho, associações marítimo-turísticas, apoios de praia, aqueles que 

são as forças vivas representativas de todo o concelho de Albufeira. ---------------------  

Proponho, assim, retomar de imediato as reuniões do Conselho Municipal de Turismo e 

Segurança de Albufeira. ----------------------------------------------------------------------  

Albufeira não pode esperar! Cada dia que passe nunca mais será recuperado! -------------  

Senhor presidente, é urgente: colocar Albufeira no mapa! Reforçar a marca “Albufeira” 
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e apostar no slogan “Albufeira todo o ano”!  -------------------------------------------------  

Este deve ser o Nosso/o Vosso objetivo! ----------------------------------------------------  

Contem comigo para isso! O vereador eleito pelo MIPA, Desidério Silva” ------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz pediu desculpa por fazer esta intervenção à 

distância, mas pensa que é necessário e, em seguida, cumprimentou todos os presentes. 

Começou por dizer que subscreve algumas coisas que foram ditas, e foram intervenções 

longas dos seus colegas, sendo que também não se queria alongar muito. Deixava aqui 

uma nota com a nova configuração do Governo, que vai dar alguma estabilidade nos 

próximos quatro anos, aproveitar essa possibilidade e estabilidade e, em articulação 

com o município, para se poder fazer algumas obras em Albufeira, que bem precisa, 

aproveitando o PRR e outras situações. ------------------------------------------------------  

Disse ter uma observação a fazer à senhora vereadora Cláudia Guedelha relacionada 

com aquela que rotura que tinha mencionado, que, de facto, foi arranjada, mas voltou a 

verter ainda que com menos quantidade, pedindo que se verificasse o que se estava a 

passar, porque não ficou devidamente reparado, referindo que deu para perceber que 

se tratava de uma rotura de longa data a avaliar pela quantidade de limos que havia lá 

em baixo. Outra questão que queria colocar era relativa à aquisição de uma viatura de 

apoio domiciliário para o Centro de Saúde que tinha sido aprovada em setembro do ano 

passado. Relembrou o senhor vereador que já estava cabimentado, aliás, até foi 

retirado do cabimento de uma atividade dos Barmen`s que iria acontecer, e havia 

dinheiro para fazer a aquisição dessa viatura. -----------------------------------------------  

Neste momento, e já com tudo aprovado, gostaria de saber em que ponto é que está, 

dado que foi aprovado por unanimidade, bem como saber quanto tempo levará a 

aquisição da dita viatura. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho referiu-se à questão do PDM perguntando ao senhor 

presidente para quando uma reunião a dar nota daquilo que está a ser considerado, 

nomeadamente, pela equipa que está a trabalhar. Relembrou que isto já foi falado, mas 

a bem da verdade, levantam-se aqui uma série de questões e, entre elas, aparecem 

grandes obras, grandes investimentos que vão ser feitos, o que lhe parece bem por um 

lado, mas é preciso saber se isto não está na desproporcionalidade da necessidade, e a 

pôr em causa algumas outras atividades. -----------------------------------------------------  

Em relação ao senhor engenheiro Paulo Águalusa, o senhor presidente informou que lhe 

telefonou duas vezes no dia dezasseis de janeiro e que não lhe tendo respondido, nem 

devolvido a chamada, enviou-lhe uma mensagem no próprio dia, um pouco mais tarde, a 

dar-lhe conta que lhe havia ligado, e não tendo sucesso, gostava de marcar uma reunião 
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com ele, perguntando quando teria disponibilidade, respondendo apenas no dia vinte e 

sete de janeiro. Notou o senhor presidente que de dezasseis para vinte e sete vão onze 

dias, por um motivo qualquer, realçando que não estava aqui a criticar, tal como o 

senhor fez na Assembleia Municipal, onde disse que ele não ligou ao assunto, o que não 

corresponde à verdade. Se bem se recordavam o senhor engenheiro Paulo Águalusa 

disse na Assembleia que tinha reunido várias vezes com a senhora vice-presidente, 

contrariamente àquilo que foi acusado de descartar na senhora vice-presidente e não é 

verdade. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou o edil referindo que no dia treze de julho recebeu o senhor engenheiro Paulo 

Águalusa na câmara municipal onde ele lhe falou precisamente neste relato todo do 

histórico que se teria passado anteriormente. Seguiu-se agosto altura em que esteve 

um mês e tal inibido desse tipo de situações, chegaram depois as eleições, houve uma 

série de acontecimentos, mas no dia vinte e sete de janeiro agendou logo uma reunião e 

ontem confirmou, sendo que no dia três de fevereiro, às oito horas, vão reunir-se. -------  

Relativamente ao assunto da ADSA julgou o senhor presidente que está a ser tratado 

em termos do tal apoio financeiro para resolver as situações. ------------------------------  

Sobre os terrenos da Faceal informou que foram adquiridos em leilão, salientando que o 

senhor vereador Desidério Silva lembra-se, dado que na época era ele o presidente. 

Disse o senhor presidente que foi ele quem lá esteve nesse leilão, levado a efeito no 

local e depois veio a ser pago um pouco mais tarde, e poder-se-ia disponibilizar a 

documentação da escritura. ------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho questionou se havia projetos considerados para a 

Faceal à data em que se propuseram adquirir. -----------------------------------------------  

Respondeu o senhor presidente que à data não havia nada, perguntando o senhor 

vereador António Coelho se neste momento há algo. ----------------------------------------  

O senhor presidente referiu que era só para constituir património e, posteriormente, 

ver-se-ia, tal como aconteceu com a questão da cedência, o direito de superfície à 

Cooperativa MARTRAIN, aproveitando para informar que tinha uma exposição deles 

que iria passar a explicar o que significava. --------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho questionou sobre o bairro social da Faceal. -----------  

O senhor presidente informou que vai ser feito depois um master plano de toda aquela 

situação, para ser resolvido. Quanto ao bairro social não é aqui considerado, a 

MARTRAIN tem a resolver o problema dela apenas. ----------------------------------------  

Esclareceu o senhor vereador António Coelho que a pergunta que fazia não era essa. A 

aquisição foi feita dos vinte e dois hectares, incluindo o bairro social, e é do 
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conhecimento deste executivo os vários problemas que lá decorrem neste momento. -----  

O senhor presidente concordou acrescentando que são variadíssimos problemas. ---------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha relembrou que está integrado no Plano 

Estratégico. -----------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguiu o senhor presidente dizendo que tem havido vários problemas com a 

MARTRAIN, para levar a efeito o projeto que ali se propôs desenvolver, e para o qual 

foi decidido o tal espaço de cerca de quatro hectares de direito de superfície. 

Desconhecia completamente como é que estavam todas estas situações, verificou-se 

depois com o pormenor de estudar o processo, e até entregou isso à senhora doutora 

Lina Bazelga que esteve a colaborar no mandato anterior, que o direito de superfície 

não tinha sido bem concedido em toda a área onde eles iriam ter intervenção. Estava na 

planta desenhada a fronteira do direito de superfície, só que na escritura não estava 

espelhada aquela parte das casas. Teve de ser feita uma alteração à escritura pública e 

foi aprovada a minuta da escritura em reunião de câmara, depois foi à Assembleia 

Municipal e ficaram as áreas certas. ---------------------------------------------------------  

Continuou o senhor presidente que posteriormente e contrariamente aquilo que 

pensava, e pensava que o processo estava aprovado, mas não estava, verificou-se que o 

solo não daria para construir lá coisas fora daquilo que já lá está construído, das ruínas 

que lá estão, onde iria cair o tanque de treinos e o simulador de ondas, é que iria cair 

fora do espaço já construído, daqueles armazéns e outras estruturas. E porque a 

classificação do solo é “extração de inertes” chegou-se à conclusão que o PDM teria de 

ser alterado naquele ponto, e é isso que está agora em discussão pública, acabando em 

meados de fevereiro, no sentido de se poder então avançar com a aprovação do 

projeto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o assunto terá ainda de vir à reunião de câmara, é só 

alterar uma alínea, porque é uma alteração simplificada do PDM, para retirar 

precisamente aquela alínea que refere que é uma zona de extração de inertes. Há, no 

entanto, opiniões que sustentam que o facto de já não estar em atividade há já algum 

tempo, já foi abandonada aquela extração, imediatamente caducava a classificação do 

solo, não sendo esse o entendimento dos serviços técnicos, daí que se propôs a 

alteração do PDM, que é uma coisa, à partida, simples e que poderá permitir que toda 

essa situação se desenvolva e se caminhe com mais celeridade. ----------------------------  

Prosseguiu o senhor presidente dizendo que, entretanto, e dadas as dificuldades que a 

MARTRAIN encontrou, porque não conseguiram ainda receber as verbas que lhe dizem 

respeito em termos de candidatura dos fundos europeus, e que nada tem a ver com a 
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câmara municipal, o senhor presidente disse que se disponibilizou para, numa reunião 

com o senhor doutor José Apolinário, presidente da CCDR, no sentido de se for preciso 

alguma coisa, fossem lá, o que veio a suceder, tendo acompanhado a reunião da Direção 

com a CCDR, onde foram pedidos alguns documentos, e que foi há duas semanas, e 

pensava que agora já teriam enviado para lá os documentos, no sentido de poder 

receber todas essas verbas que lhe dizem respeito, no âmbito da candidatura. -----------  

Informou o senhor presidente que eles têm vários parceiros, isto é um projeto no 

âmbito do Interreg, têm as Universidades de Sevilha, Évora, Algarve e Badajoz, sendo 

que esta última é que é o chefe de fila. Pensava até que as outras entidades também 

estavam com os projetos bastante atrasados, em termos de execução. -------------------  

Disse ainda que, dadas as dificuldades que eles iam apontando, reunia-se com os que 

estavam mais próximo e que é o senhor Rogério, que faz parte da direção ou pelo menos 

fazia, tendo manifestado interesse em sair, embora mantivesse a ligação à 

MARTRAIN, e como ele foi à última reunião com a CCDR, deduzia que ainda estivesse 

em funções diretivas. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o senhor Rogério lhe entregou uma exposição, da qual o 

edil queria tirar cópias e enviar para os e-mails dos senhores vereadores, para de hoje 

a oito dias falarem mais sobre o assunto, depois deste conhecimento que têm, 

referindo que eles têm tido algumas dificuldades e estão novamente a solicitar coisas 

que o senhor presidente disse não se sentir à vontade para sozinho, fazer aqui uma 

proposta, e era nesse sentido que queria alertar os senhores vereadores. ----------------  

Surgiu a hipótese de, na sexta-feira, haver lá uma formação com alunos da 

Universidade do Algarve, e parece que não vai ser possível, porque foi cortada, por 

inatividade, a eletricidade, foram cortadas as comunicações, foi cortada a água, se bem 

que esta última é da câmara, mas ainda assim foi cortada.----------------------------------  

O senhor presidente disse que o senhor Rogério teve uma reunião nessa sexta-feira 

passada na Universidade do Algarve, de onde teria vindo muito satisfeito, frisando que 

aquele disse isso a alguém, mas não lhe disse a ele. De qualquer das maneiras esperava 

que assim fosse. Poderia até acontecer depois de todos leram esta exposição e 

tentarem perceber mais alguma coisa, porque muito mais do que isto o senhor 

presidente disse não saber, lamentando não ter sabido das coisas antes, pois não 

chegaria a este ponto. Reafirmou o senhor presidente que desconhecia, porque não lhe 

foi dito antes. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou ao senhor presidente se confia neste 

projeto e nesta cooperativa, nestas pessoas, com o objetivo a que se propõem, ou seja, 
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se aquilo que está a fazer, e bem, e junto da CCDR e procurando que isso aconteça, se 

sente que toda a estrutura do lado de lá venha a dar resposta objetiva àquilo que está 

em equação. Disse que se trata de uma questão de confiança, de perceber se aquela 

instituição é capaz de pôr de pé este projeto, esta valência que, no fundo, é importante 

tendo em conta como aquilo está, e tudo o que for lá feito é importante. Referiu o 

senhor vereador que também tem dúvidas, lembrando que uma vez assistiu a uma 

apresentação que lá houve, e ficou com a sensação de que a coisa era um bocado solta, 

e é só neste contexto que tem dúvidas. ------------------------------------------------------  

O senhor presidente considerou legítimo pôr em questão essas dúvidas, assim como era 

de medir o risco da dúvida e que o que estava em causa é que se trata de uma zona do 

interior e que se todos pensarmos que aquilo é algo de extraordinário e vai avançar, o 

que é ótimo para o local, julgando o senhor presidente que nisso estavam todos de 

acordo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Se tinha a certeza absoluta que vai dar os frutos que esperavam, frisou que certezas 

absolutas não tinha. No entanto, havia aqui um risco, existe sempre risco, mas é um 

risco calculado, porque aquilo é um financiamento, e a candidatura é financiada à volta 

de dois milhões de euros, na certeza, porém, caso não haja evolução na matéria, 

reverte novamente para o município. ---------------------------------------------------------  

Julgou o senhor presidente que não há aí nenhum risco de grande monta, tinha era 

receio de precisamente ao contrário, ou seja, que de alguma forma seja esticada a 

corda no sentido do apoio aquele projeto, com o entendimento que depois não vá para a 

frente e nunca chegue a atingir os fins serem responsáveis por aquilo ter parado e que 

a sua preocupação é mais nesse sentido, agora garantir a cem por cento, é evidente que 

não o consegue fazer.  ------------------------------------------------------------------------  

Prosseguiu o senhor presidente dizendo que, por outro lado, é inegável que teve muitos 

soluços, muitos solavancos, tendo o edil despendido muitas horas em reuniões, em 

conversas, inclusive, esta reunião com a CCDR foi sugerida por ele e eles é que a 

marcaram, tendo falado com o senhor doutor José Apolinário numa semana antes e ele 

disse-lhe que ainda não estava em condições de os receber e iria marcar para a próxima 

semana. Recebeu um convite da MARTRAIN referindo que se os quisesse acompanhar 

fosse também lá com eles num determinado dia, o que teve lugar na semana passada. ----  

Não sabia o senhor presidente se já enviaram a documentação que os serviços da CCDR 

informaram haver necessidade, mas pensava que sim, dado já ter decorrido mais de 

oito dias. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor presidente dizendo que agora com a revisão do PDM, embora ainda 
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tenha de vir à câmara municipal, à CCDR, à Assembleia Municipal, pensava que isto era 

pacífico, e a partir daí com o projeto já paralelamente a ser analisado, que já está a 

ser, fique logo tudo em condições, e esperava que fosse assim e que se estava ou não a 

ser otimista, o senhor presidente disse não o saber, contudo, julgava que aquilo tinha 

alguma importância. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse não ter dúvidas quanto a isso. -------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que tiveram dúvidas desde o início 

relativamente à questão da vontade da MARTRAIN poder fazer aquilo e, por isso, é 

que na altura fizeram uma proposta com uma cláusula de salvaguarda, para ter três 

anos para ser implementado, e depois foi prorrogado por mais um ano e que acaba 

agora, para apresentar o projeto no final de maio do ano passado, e aquele arrancar até 

ao final de maio deste ano. -------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que queria também relembrar que na altura, em 

dois mil e dezanove ou dois mil e vinte, deram duzentos mil euros à MARTRAIN 

exatamente para desenvolver o projeto e poder ir buscar o financiamento necessário 

para avançar com o projeto. ------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que na altura pediram uma justificação desse dinheiro gasto, e foi-lhes 

dito que compraram uma carrinha e mais umas quantas coisas. Sobre a questão do 

centro de formação, bastava lá passar ao pé, para ver que aquilo não tem grandes 

condições para fazer a função de ensino ou formação que supostamente eles queriam 

fazer. Se o senhor presidente dizia que ainda faltavam muitas coisas, bastava olhar 

para a obra para verificar que aquilo não foi gasto o dinheiro que foi dado. ---------------  

O senhor vereador disse que continuava com desconfiança em relação a esse projeto 

que até já sofreu alterações do uso do objeto inicial, já aprovaram alterações de 

algumas situações que estavam previstas inicialmente, como era o caso do mergulho, e 

agora já havia uma formação para técnicas de incêndio. Assim, continuava com muitas 

dúvidas e agora estava curioso para ver a exposição, mas só depois de a ver é que 

poderia ter uma ideia mais formada. Não obstante, e pelo que lhe parecia, isto estava 

enrolado desde o início, mas iriam aguardar o que se pretendia com esta exposição. ------  

O senhor vereador António Coelho solicitou, se possível, os documentos relacionados 

com este contrato/protocolo. Em seguida, perguntou se quando envolve outras 

entidades, nomeadamente externas, este género de projetos, depois de estabelecidos 

os contratos, protocolos ou escrituras, a câmara municipal tem a preocupação de ter 

uma comissão de acompanhamento, para verificar o cumprimento integral daquilo que se 

propõe fazer e, designadamente, o investimento que faz, neste caso não deixa de ser 
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dinheiros públicos, ou seja, que acompanha, controla e garante que as coisas acontecem 

como estão preconizadas, ou nem por isso. ---------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que em sede de candidatura ao Interreg terá de ser 

organizado um dossiê financeiro, um dossiê de execução, até porque as comissões de 

acompanhamento dos fundos são extremamente rigorosas, e esse é um dinheiro que não 

compete à câmara fiscalizar, que a única coisa que a câmara tem a ver é com aquele 

terreno que foi cedido para aquele efeito, e se não foi para esse efeito, a escritura 

com certeza referirá isso e o contrato de cedência também, uma vez que normalmente 

quando há uma cedência de direito de superfície há sempre um efeito, esse terreno 

serve para a entidade a quem foi cedido por quarenta, cinquenta, sessenta anos, e aqui 

a câmara terá de estar atenta a essa situação. ----------------------------------------------  

Disse o senhor presidente que não queria estar a avançar muito com as propostas que 

eles fazem, para que cada um possa ler calmamente e tirar as suas conclusões e possam 

voltar a falar e verificar da necessidade ou não de cá vir a direção fazer uma 

apresentação mais pormenorizada de todo o processo, para ficarmos a saber mais em 

pormenor aquilo que se passou, está a passar ou que ainda se passará. ---------------------  

O senhor presidente frisou que devem estar atentos às obras que lá vão decorrendo, 

lembrando que também já falta pouco tempo, e caso não avance, volta para a câmara, já 

não tem tempo indeterminado, até porque o quadro comunitário onde isto está seguro é 

o 2020, que vai terminar daqui a dois ou três anos, logo não há grande hipótese de se 

estender muito para a frente. ----------------------------------------------------------------  

Relativamente à aplicação dos dinheiros não via problemas de maior, até porque há 

muita assertividade em relação à questão dos fundos europeus. ---------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse preocupar-se mesmo é com os dinheiros do 

município, porque o município para além dessa cedência também depositou lá verbas. -----  

O senhor presidente clarificou que o município depositou duzentos mil euros relativos a 

um apoio que pediram, mas tendo em conta o que sabia e viu no interior das casas que lá 

estão à entrada, estão obras feitas que se não for os duzentos mil euros, andam muito 

próximos. --------------------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador António Coelho que ainda não viram qualquer apoio daquilo que 

supostamente deveria ter sido atribuído, só a município é que os apoiou até agora. -------  

O senhor presidente disse que foi o município e têm sido eles próprios e que a carrinha 

foi comprada não com o dinheiro supostamente da câmara, mas com outro dinheiro, 

pensava ele, inclusive um dos documentos que faltava era o documento do pagamento da 

carrinha lá na CCDR, que era para ser reembolsado. ----------------------------------------  
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Informou também que eles propõem, recordando que foi ele próprio que em tempos 

falou nisso numa reunião que tiveram, de pôr a hipótese de um dia mais tarde, poder vir 

a acontecer, não agora, de a câmara poder ser ela própria cooperante e estar mais por 

dentro dos assuntos, porque isto é uma cooperativa. ----------------------------------------  

Sobre o terreno de Vale Pedras disse que foi adquirido através do banco, ainda não há 

nada em concreto para se fazer lá, embora haja muitas hipóteses de pôr lá muitas 

coisas porque é muito grande e, agora, em sede de alteração do PDM terá de se ver 

essa situação ou fazer um plano de pormenor para o efeito.  -------------------------------  

Caso o senhor vereador António Coelho quisesse poder-se-iam também disponibilizar os 

documentos relacionados com a aquisição, o que o senhor vereador agradeceu. -----------  

Relativamente à Nuclegarve pode ser dado aquilo que foi doado ou apoiado, em termos 

financeiros, os serviços vão enviar e de igual modo para os terrenos da Faceal e de Vale 

Pedras. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a reunião do PDM informou que dentro de pouco tempo irá ter lugar, tem estado 

a falar com o senhor doutor Ricardo Tomé a esse respeito, e nas próximas duas ou três 

semanas, o mais tardar, irá acontecer. -------------------------------------------------------  

Agradeceu a carta entregue pelo senhor vereador Desidério Silva, e considerou 

importante falarem sobre muitas coisas, sendo que os Conselhos que o senhor vereador 

falou estão ativos, e dentro de pouco tempo vão começar a reunir-se, um ou os dois, 

dado que os dois são, nesta altura, completamente atuais, e pensava que poderiam 

discutir problemas da atualidade. ------------------------------------------------------------  

Sobre a aquisição da viatura para ser cedida ao Centro de Saúde, para o apoio 

domiciliário a que o senhor vereador Victor Ferraz se referiu, o senhor presidente 

disse desconhecer como estaria a situação, mas o senhor vereador Ricardo Clemente 

iria fazer o ponto da situação. ----------------------------------------------------------------  

Em seguida, tomou a palavra o senhor vice-presidente e dirigindo-se ao senhor 

vereador António Coelho disse que gostaria de saber onde é que estava escrito aquilo 

que acabou de dizer, onde estava o e-mail ou a carta.  --------------------------------------  

Relembrou o senhor vice-presidente que o senhor vereador disse: “A oposição anda em 

cima.”, e, por conseguinte, deveria ter alguma credibilidade naquilo que estava a 

afirmar, pelo que gostaria de saber onde é que estava escrito, e onde é que ele poderia, 

na realidade, constatar aquilo que estava a dizer. -------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que a pergunta é só sim ou não, porque o que 

perguntou ao senhor vice-presidente foi se fez recentemente algum comentário junto 

de alguma entidade dizendo, “agora temos que ter mais atenção aos valores que 
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atribuímos, porque a oposição anda em cima”, e só tinha de dizer sim ou não, vincando 

que não estava a dizer que isso estava escrito, estava a fazer-lhe a pergunta. ------------  

O senhor vice-presidente considerou que o senhor vereador tinha uma política 

demagógica, em que era chegar e dizer. Disse não se recordar de ter dito, mas a 

questão era que o senhor vereador António Coelho teria de dizer onde é que ele teria 

dito qualquer coisa assim desse género, porque não era chegar aqui e dizer “teve uma 

reunião recentemente, se se recorda”, não, precisava saber onde é que estava escrito. --  

Destacou o senhor vereador António Coelho que só lhe perguntou se fez algum 

comentário junto de alguma entidade. --------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que não fez. ------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse já ter ficado esclarecido e, pelos vistos, era 

uma coisa que não tinha de valorizar, acrescentando que também não precisava dessa 

demagogia toda. -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que a questão se prende com o facto de o regulamento 

do associativismo estar a ser trabalhado de uma forma que nunca foi, de uma forma 

claríssima e isenta. Inclusive, nos próximos tempos julgava ser possível trazer aqui já 

um projeto de acompanhamento de uma comissão para criar o regulamento do 

associativismo. A atribuição das verbas é também feita de uma forma clara e é feita 

através dos serviços com uma equação que existe. O executivo e ele próprio não 

determinavam aquilo que eram a atribuição das verbas X, Y ou Z, eram os serviços que, 

através de uma equação que existe que faziam essa mesma atribuição de uma forma 

claríssima. Não sabia qual era a questão do senhor vereador, mas se porventura 

quisesse mais algum esclarecimento era só enviar um e-mail que ele seguramente teria 

todo o gosto em esclarecer. ------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse já estar esclarecido e agradeceu. ---------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que em relação às questões colocadas iria 

procurar saber junto dos serviços como é que estava o ponto de situação e depois fazia 

chegar a informação a todos. -----------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha cumprimentou os presentes e informou que o 

problema da rotura estava a ser acompanhado pelos serviços. Foram já substituídas as 

válvulas, contudo, não resolveu o problema tal como o senhor vereador Victor Ferraz já 

sabia. Foi lá uma empresa, os depósitos foram vazados e estava a ser avaliada a 

situação, no sentido de ver onde é que estaria localizada a rotura, para ser depois 

solucionada. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz agradeceu a informação. ---------------------------------  
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Seguidamente procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e 

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

 

= ATA DA REUNIÃO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021 = 

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

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

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

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

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

da Tesouraria do dia vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e dois, eram das 

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

Operações Orçamentais – trinta e nove milhões, quinhentos e trinta e três mil, 

quatrocentos e oitenta e um euro e cinco cêntimos. -----------------------------------------  

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

e sessenta oito euros e setenta e oito 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 30/2021, de catorze de janeiro, que procede à primeira 

alteração à Portaria n.º 371/2017, de 14 de dezembro, e à aprovação dos modelos para 

os novos procedimentos previstos na Lei n.º 30/2021, de 21 de maio;----------------------  

 Da Portaria n.º 43-A/2021, de dezanove de janeiro, que regulamento do Sistema 

de Incentivos «Agendas para a Inovação Empresarial»; ------------------------------------  

 Da Resolução do Conselho de Ministros.º 5-A/2022, de vinte e um de janeiro, 

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

= 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 

A – GENERALIDADES  
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EFETUADOS E OUTROS ASSUNTOS = 

A câmara tomou conhecimento de um conjunto de documentos referentes a pagamentos 

autorizados e efetuados, documentos que se dão por integramente transcritos e dos 

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

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 846/094 BELLE-A – Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé - Supremo 

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

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

= INFORMAÇÕES = 

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

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 – INSTITUIÇÕES – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em catorze 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 dos transportes solicitados às seguintes entidades, para 

participação em diversas atividades desportivas, todos no dia quinze de janeiro 

corrente: --------------------------------------------------------------------------------------   

 Atlético Clube de Albufeira, para deslocação a Faro; ------------------------------------   

 Clube Desportivo Areias de São João, para deslocação a Viana do Alentejo; -----------   

 Imortal Basket Club, para deslocação a Quarteira; --------------------------------------   

 Imortal Desportivo Clube, para deslocação a Quarteira; --------------------------------   

bem como a realização do trabalho suplementar necessário para a realização dos 

transportes, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a que se refere 

o número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e cinco barra dois mil 

e catorze, de vinte de junho, e, conforme o disposto no número três do artigo 
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trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de 

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

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

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

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

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

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

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

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

= TRANSPORTES – IMORTAL BASKET CLUB E FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS 

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e um de janeiro 

corrente, na falta do senhor presidente, através do qual, invocando o previsto na alínea 

u), do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra 

dois mil e treze de doze de setembro, autorizou a disponibilização do transporte 

solicitado pelo Imortal Basket Club, para deslocação a Quarteira, no dia vinte e dois de 

janeiro também corrente, e pelo Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Tavira, 

nos dias vinte e dois e vinte e três 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 dos presentes, ratificar o despacho do senhor 

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

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

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vice-presidente, com 

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

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

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

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

= TRANSPORTES – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA = 

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

quatro 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 
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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 Almancil, no dia seis de fevereiro próximo, para participação em atividade 

desportiva. -------------------------------------------------------------------------------------   

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 vinte e quatro 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 mês de fevereiro próximo; ------------------------------------------------   

 Albufeira Futsal Clube, para deslocações a Portimão, no dia seis, e a Tavira, no dia 

treze; ------------------------------------------------------------------------------------------   

 Atlético Clube de Albufeira, para deslocações a Quarteira, no dia cinco, e a Faro, no 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

31 de janeiro de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

dia treze; --------------------------------------------------------------------------------------   

 CBA – Clube de Basquete de Albufeira, para deslocações a Ferragudo e a Portimão 

ambas no dia cinco; ----------------------------------------------------------------------------   

 Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Olhão e a Faro, ambas no dia cinco, a 

Moncarapacho, no dia seis, a Vila Real de Santo António e a Loulé, no dia doze, e a 

Loulé, no dia treze; ----------------------------------------------------------------------------   

 Guia Futebol Clube, para deslocações a Mexilhoeira Grande e a Estômbar, ambas no 

dia cinco; --------------------------------------------------------------------------------------   

 Imortal Basket Clube, para deslocações a Olhão, no dia cinco, a Tavira e a Almada, 

ambas no dia doze, a Lisboa, no dia treze, e a Luso e Coimbra, com saída no dia dezoito 

e regresso no dia dezanove.  ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

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

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

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

= APOIOS – IMORTAL BASKET CLUBE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

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

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

“Pelo Imortal Basket Clube, através do e-mail anexo ao presente, remetido a esta 

Câmara Municipal, foi solicitado apoio para a realização de uma Reunião de Direção, 

através da cedência da Sala de Reuniões dos Paços do Concelho, no dia 20 de janeiro do 
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corrente ano, no horário compreendido das 19h00 às 21h00. -------------------------------   

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

Concelho, no dia 20 de janeiro do corrente ano, no horário compreendido das 19h00 

às 21h00, nos termos da informação Serviço de Apoio à Presidência e Vereadores; ---  

3) 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; ------------------------------------------------------------------------  

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

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

5) 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 o Imortal Basket Clube, na realização de Reunião de Direção, 

através da cedência da Sala de Reuniões dos Paços do Concelho, no dia 20 de janeiro 

do corrente ano, no horário compreendido das 19h00 às 21h00; ------------------------  

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. --------   

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

= APOIOS – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte de janeiro 

corrente, no impedimento do senhor presidente, do seguinte teor: ------------------------   

“A evolução da pandemia COVID-19 e, na sequência da adoção de medidas gerais, a 

capacidade de testagem para o diagnóstico da doença e a massiva cobertura vacinal da 

população, conduziu a novas orientações emanadas da DGS sobre a ocupação dos 

recintos desportivos em ambiente aberto e fechado, permitindo o acesso ao público em 

eventos desportivos. Desta forma, e tendo em conta a realização do jogo para a Taça 
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de Portugal (feminino), no estádio da Nora, vem o Futebol Clube das Ferreiras, através 

do documento junto ao presente (mensagem eletrónica - E-CMA/2022/3614, solicitar 

colaboração da autarquia no apoio na cedência de autocolantes para cumprir as 

determinações da DGS, no âmbito da prevenção do contágio pelo COVID-19. -------------  

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

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

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

2. A evolução da pandemia causada pela SARS-Cov-2 que, face às medidas gerais 

adotadas, conduz à determinação de orientações da DGS no que respeita à ocupação 

dos recintos desportivos em ambiente fechado e em ambiente aberto, de modo a 

minimizar o risco de transmissão da COVID-19 e o impacto da doença, 

salvaguardando a saúde pública, atendendo a que o risco de transmissão de infeção 

durante a realização de eventos desportivos não pode ser anulado; --------------------   

3. As regras e recomendações específicas para a presença de público nos eventos 

desportivos, tais como a identificação dos lugares individuais sentados, conforme 

orientação n.º 009/2021 de 26/08/2021, da DGS; --------------------------------------  

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

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

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

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

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

5. Que a realização do jogo é neste fim de semana e não é possível reunir 

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

6. Que estão reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do artigo 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 de autocolantes para identificação dos lugares individuais sentados, para 

a prevenção da propagação de contágio do COVID-19: ----------------------------------  

     1000 Autocolantes a indicar a proibição de sentar; --------------------------------------  

 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 

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

Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala 
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reassumindo a presidência. ------------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S)  

– FEVEREIRO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e cinco de janeiro corrente, foi 

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

“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, face às atividades 

de proteção e socorro desenvolvidas pelo seu Corpo de Bombeiros, em prol da 

comunidade do concelho, e atendendo ao contexto da Pandemia COVID-19, vem 

solicitar ao Município de Albufeira, através do documento anexo à presente proposta 

(E-CMA/2022/756), um apoio respeitante à cedência de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI’s), com vista a suprir as necessidades mensais para o próximo mês de 

fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

2. A necessidade de utilização de equipamentos de proteção individual, enquanto 

medida de prevenção fundamental para a mitigação da transmissão comunitária de 

SARS-CoV-2, conforme orientação n.º 19/2020, de 03/04/2020 da Direção-Geral 

da Saúde; -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Proponho à Digníssima Câmara Municipal: ----------------------------------------------------  

 A cedência de equipamentos de proteção individual, para utilização por operacionais 
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de forma reduzir e controlar a transmissão da infeção por SARS Cov-2: --------------  

 5000 Máscaras Cirúrgicas; ----------------------------------------------------------------  

 30 Caixas de luvas descartáveis, tamanho L.” --------------------------------------------  

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 SOUL – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e cinco de janeiro corrente, foi 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, a Associação SOUL, solicita a 

utilização do Auditório Municipal de Albufeira para a realização dos seus Espetáculos: --  

 8 de abril: “Show Spring Soul”; -----------------------------------------------------------  

 1 de julho: “Show Fim do Ano Soul”; ------------------------------------------------------  

1. Para o efeito solicita os meios humanos e técnicos necessários ao funcionamento, 

nas datas acima identificadas nos seguintes horários: 16H00 às 19H00, montagens e 

ensaios; 20H00 às 24H00 espetáculo (com início às 21H00) e desmontagens; ---------  

2. Isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal de Albufeira, 

com receita de bilheteira no valor de € 3,00 e € 5,00, respetivamente. ----------------  

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

1. A disponibilidade do Auditório Municipal nos dias e nos horários solicitados; ----------  

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

projetos de natureza educativa, cultural e social; ---------------------------------------  

3. Que o pedido de isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal 

tem, por principais objetivos, a angariação de fundos para aquisição de material de 

som e a criação de uma bolsa de formação; ----------------------------------------------  

4. Que os espetáculo a levar a efeito visam a prossecução dos fins da entidade 

requerente, e, nos termos do disposto na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município, pode a pretensão requerida 

de isenção do pagamento das taxas de utilização do Auditório Municipal de 

Albufeira ser concedida; ------------------------------------------------------------------  

5. Que a isenção requerida é concedida por deliberação da Câmara Municipal de acordo 

com o nº 5 do artº 5º do mesmo diploma legal; -------------------------------------------  

6. 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; ------------------  
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7. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência do Auditório Municipal 

de Albufeira nos dias solicitados, à ASSOCIAÇÃO SOUL, nos seguintes termos: --------  

a) Isentar a entidade requerente do pagamento das taxas de utilização do Auditório 

Municipal de Albufeira, conforme disposto no Capítulo XXI do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas do Município – Auditório Municipal de Albufeira; -------------------------  

b) Conferir o direito à venda de bilhetes, revertendo a totalidade da receita de 

bilheteira para a entidade requerente; ------------------------------------------------------  

c) Cumprimento por parte da entidade requerente do estatuído no Regulamento de 

Utilização do A.M.A; --------------------------------------------------------------------------  

d) Responsabilizar a entidade requerente pelo cabal cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei 23/2014, de 14 de fevereiro, na atual redação (DL 90/2019, 5 de julho); ---  

e) Cedência dos meios técnicos e humanos para o funcionamento do Auditório, 

conforme as disponibilidades do Município. --------------------------------------------------  

f) Cumprimento das Regras de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira – COVID 

19, que se anexam. ----------------------------------------------------------------------------  

g) Cumprimento dos horários previstos.” ----------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho saudou a antecedência da entrega e 

consideração do pedido, à semelhança do que aconteceu aqui com outros. Gostava 

de saber como é que está a evolução do processo de vendas de bilhetes on-line, 

uma vez que isto também já foi assunto que até foi levado a uma reunião da 

Assembleia Municipal, e o senhor presidente terá dito na sua intervenção que o 

município iria tratar deste assunto, e que se considerasse não só para os eventos 

organizados pelo município, mas talvez também por este tipo de instituições, que 

fosse facultada a possibilidade de fazer a venda on-line, e perguntou se este 

assunto já estava a ser tratado. -----------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que sim, não sabendo, contudo, o tempo que 

demoraria. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA “A TURMA DOS TRAQUINAS”  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e cinco de janeiro corrente, foi 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta a entidade acima identificada 
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solícita a cedência do Auditório Municipal e dos meios técnicos e humanos necessários 

ao seu funcionamento, no dia 28 de junho 2022, para levar a efeito a Festa de Final de 

Ano. --------------------------------------------------------------------------------------------  

O espetáculo está sujeito a receita de bilheteira: € 1 por pessoa. -------------------------  

Horários: 9H30 às 12H00, para montagens e ensaios; 15H00 às 19H00, espetáculo e 

desmontagens. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

a) A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horários solicitados; -----------------  

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

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

c) Que o evento sujeito a receita de bilheteira, tem enquadramento ao abrigo do 

disposto no ponto 21.5.1 do Anexo I – Taxas, do Regulamento de Utilização do 

Auditório Municipal de Albufeira, ou seja, ao pagamento de 10% da receita de 

bilheteira; ----------------------------------------------------------------------------------  

d) 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; ------------------  

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência do Auditório Municipal 

de Albufeira, nos seguintes termos: ---------------------------------------------------------  

a) Cedência do Auditório Municipal de Albufeira, por enquadramento no disposto no 

ponto 21.5.1 do Anexo I – Taxas, do Regulamento de Utilização do Auditório 

Municipal de Albufeira; --------------------------------------------------------------------  

b) Rigoroso cumprimento por parte da entidade requerente do estatuído no 

Regulamento de Utilização do A.M.A; -----------------------------------------------------  

c) Cedência dos meios técnicos e humanos para o funcionamento do Auditório, 

conforme as disponibilidades do Município; ----------------------------------------------  

d) Cumprimento dos horários previstos; -----------------------------------------------------  

e) Responsabilizar a entidade requerente pelo cabal cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei 23/2014, de 14 de fevereiro, na redação introduzida pelo decreto-lei 

nº 90/2019, de 5 de julho: ----------------------------------------------------------------  

f) Cumprimento das Regras de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira – COVID 

19, que se anexam.” ------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
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= APOIOS – FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL – CENTRO INFANTIL  

“O BÚZIO” – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e cinco de janeiro corrente, foi 

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

“Através de documentação anexa, a Fundação António Silva Leal solicita: -----------------  

1. A cedência do Auditório Municipal e dos meios técnicos e humanos necessários ao 

seu funcionamento, no dia 30 de junho de 2022, das 9H30-12H00 (montagens e 

ensaios) e das 14H30-19H00, para levar a efeito o Espetáculo de Final de Ano 

Letivo do Centro Infantil “O Búzio”. ------------------------------------------------------  

2. A cedência de equipamento de som, colunas de monição (2), micros sem fios (2) e 

micros com tripé (4). ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

b) Que o Município não pode alienar a sua missão social, impondo-se o dever de 

contribuir para o aprofundamento da relação família-escola, reunindo pais, filhos e 

educadores; --------------------------------------------------------------------------------  

c) A personalidade jurídica da entidade solicitante – Instituição de solidariedade 

social sem fins lucrativos; -----------------------------------------------------------------  

d) A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e no horário solicitado; ----------------  

e) Que o evento não está sujeito a receita de bilheteira; ----------------------------------  

f) Que o presente pedido tem enquadramento ao abrigo do disposto no nº 1 do artº 2º 

do Regulamento de Utilização do Auditório Municipal “O Município reserva-se o 

direito de ceder o A.M.A. gratuitamente, a terceiros para a realização de 

atividades, que considere de interesse público, sem receita de bilheteira, 

nomeadamente, quando promovidas por escolas do concelho, instituições de 

beneficência e associações sem fins lucrativos da área do concelho”; ------------------  

g) 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; -------------------  

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

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência do Auditório Municipal 

à Fundação António Silva Leal – Creche e Jardim de Infância “Amendoinhas”, no dia e 

horários solicitados, nos seguintes termos: --------------------------------------------------  
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a) Cedência gratuita do Auditório Municipal de Albufeira, por enquadramento no 

disposto no nº 1 do artº 2º do Regulamento de Utilização do A.M.A; -------------------  

b) Cumprimento por parte da entidade requerente do estatuído no Regulamento de 

Utilização do A.M.A; -----------------------------------------------------------------------  

c) Responsabilizar a entidade requerente pelo cabal cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei 23/2014, de 14 de fevereiro, na atual redação; ----------------------------  

d) Cedência dos meios técnicos e humanos necessários ao funcionamento do Auditório, 

conforme as disponibilidades do Município; ----------------------------------------------  

e) Cumprimento dos horários previstos; -----------------------------------------------------  

f) Cumprimento das Regras de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira – COVID 

19, que se anexam.” ------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL – CRECHE E JARDIM DE 

INFÂNCIA “OS AMENDOINHAS” – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e cinco de janeiro corrente, foi 

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

“Através de documentação que se anexa, a Fundação António Silva Leal solicita: ---------  

1. A cedência do Auditório Municipal e dos meios técnicos e humanos necessários ao 

seu funcionamento, nos dias 14 de junho e dia 13 de dezembro de 2022, das 8H30-

17H00, para levar a efeito a Festa de Encerramento do Ano Letivo e a Festa de 

Natal, respetivamente. --------------------------------------------------------------------  

2. A cedência de equipamento de som, colunas de monição, micros sem fios e micros 

com tripé. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

b) Que o Município não pode alienar a sua missão social, impondo-se o dever de 

contribuir para o aprofundamento da relação família-escola, reunindo pais, filhos e 

educadores; --------------------------------------------------------------------------------  

c) A personalidade jurídica da entidade solicitante – Instituição de solidariedade 

social sem fins lucrativos; -----------------------------------------------------------------  

d) A disponibilidade do Auditório Municipal nos dias e nos horários solicitados; ----------  

e) Que o evento não está sujeito a receita de bilheteira; ----------------------------------  

f) Que o presente pedido tem enquadramento ao abrigo do disposto no nº 1 do artº 2º 

do Regulamento de Utilização do Auditório Municipal “O Município reserva-se o 
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direito de ceder o A.M.A. gratuitamente, a terceiros para a realização de 

atividades, que considere de interesse público, sem receita de bilheteira, 

nomeadamente, quando promovidas por escolas do concelho, instituições de 

beneficência e associações sem fins lucrativos da área do concelho”; ------------------  

g) 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; -------------------  

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

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência do Auditório Municipal 

à Fundação António Silva Leal – Creche e Jardim de Infância “Amendoinhas”, nos dias e 

horários solicitados, nos seguintes termos: --------------------------------------------------  

a) Cedência gratuita do Auditório Municipal de Albufeira, por enquadramento no 

disposto no nº 1 do artº 2º do Regulamento de Utilização do A.M.A; --------------------  

b) Cumprimento por parte da entidade requerente do estatuído no Regulamento de 

Utilização do A.M.A; -----------------------------------------------------------------------  

c) Responsabilizar a entidade requerente pelo cabal cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei 23/2014, de 14 de fevereiro, na atual redação; ----------------------------  

d) Cedência dos meios técnicos e humanos necessários ao funcionamento do Auditório, 

conforme as disponibilidades do Município; -----------------------------------------------  

e) Cumprimento dos horários previstos; -----------------------------------------------------  

f) Cumprimento das Regras de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira – COVID 

19, que se anexam.” ------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – UNIÃO VELOCIPÉDICA PORTUGUESA/FEDERAÇÃO PORTUGUESA 

DE CICLISMO - 48.ª VOLTA AO ALGARVE EM BICICLETA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -   

“Pela União Velocipédica Portuguesa/Federação Portuguesa de Ciclismo, é solicitado 

apoio para a realização da 48.ª Volta ao Algarve em Bicicleta que se realizará entre os 

dias 16 e 20 de Fevereiro. A partida da II etapa será em Albufeira no dia 17 de 

Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------   

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

1) O referido evento contribui para o cartaz desportivo e turístico do concelho; --------  

2) Que se trata de um evento onde irão participar alguns dos melhores ciclistas e 

equipas da atualidade nacional e internacional, num espetáculo desportivo impar e 
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com larga tradição; ------------------------------------------------------------------------  

3) O evento em causa contribui para a promoção do nome e da imagem de Albufeira a 

nível nacional e Internacional; -------------------------------------------------------------  

4) O evento se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar 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 excelentíssima Câmara Municipal delibere apoiar a realização do evento supra 

mencionada nos seguintes termos: -----------------------------------------------------------  

 Cedência de baldes do lixo, baias, ponto de energia para apoio à organização na zona 

da partida; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Licenciamento para a passagem do evento no nosso concelho; ---------------------------   

 Isenção de Taxas; -------------------------------------------------------------------------  

 Deliberar aprovar uma comparticipação financeira máxima de € 17.500€ (Dezassete 

Mil e Quinhentos euros) sendo que a entidade beneficiária ficará obrigada ao 

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

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

2.º do citado código; -----------------------------------------------------------------------   

 Apoio humano e logístico para todas as eventualidades inerentes à organização que 

uma prova desportiva desta envergadura implica.” ---------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou quais as datas deste evento, e o 

senhor presidente disse que será entre dezasseis a vinte de fevereiro. --------------  

O senhor vice-presidente disse que a partida de Albufeira será no dia dezassete 

de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou o senhor presidente que a partida será no dia dezassete e terá lugar 

na Marina, solicitando que todos se considerassem desde já informados. -------------  

O senhor vereador António Coelho disse que gostaria de fazer um comentário. O 

documento que está disponível para consulta menciona dezassete mil e quinhentos 

euros de apoio, mas não estão especificados, nem mencionado em qualquer lugar a 

obrigação da apresentação de comprovativos de despesa, pelo que pergunta para 

que vai servir aquele valor. -----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que era para os custos da organização da volta. ----------  

O senhor vice-presidente disse que os dezassete mil e quinhentos euros são 
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relativos a pórticos, baias, logística, publicidade. ----------------------------------------  

Continuou o senhor presidente informando que a Federação Portuguesa de Ciclismo 

funciona normalmente assim, tem uma tabela instituída por eles sobre as partidas. 

Uma chegada tem um valor, uma chegada de final de volta é um valor superior, se 

for a partida de início de volta será também um pouco superior, ou se for o 

contrarrelógio que engloba tudo dentro do mesmo circuito será ainda superior. O 

escalão mais baixo é a partida de uma etapa no meio. ----------------------------------  

O senhor vice-presidente informou ainda que vai ser transmitido na Eurosport, 

acrescentando o senhor presidente que já uns anos que isso acontece. ----------------  

O senhor vereador António Coelho disse que a sua pergunta era apenas no sentido 

de se sentir mais esclarecido. --------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBUFEIRA POENTE - 1.º 

ENCONTRO DO CLUBE DE DESPORTO ESCOLAR DE SURF/BODY BOARD  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

“Pelo Agrupamento de Escolas Albufeira Poente, através do documento em anexo, é 

solicitado à Câmara Municipal de Albufeira apoio para a realização do 1.º Encontro do 

Clube de Desporto Escolar de Surf/Body Board, a realizar no próximo dia 07 de 

fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------   

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

1. Se tratam de atividades organizadas e direcionadas para os jovens da comunidade 

escolar através dos programas curriculares; ---------------------------------------------  

2. Esta prova contribui para dinamizar Albufeira como um local de excelência para a 

prática do desporto nas modalidades de mar, sendo um incentivo a quem as dinamiza;   

3. O evento se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar 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 delibere aprovar: ----------------------------------------  

 O empréstimo de 8 cadeiras, 4 mesas e 1 tenda; -----------------------------------------  

 Empréstimo de aparelhagem sonora com microfone sem fios e a presença de um 

técnico de eletricidade durante todo evento; -----------------------------------------------  
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 20 Lembranças para os finalistas de cada escalão; --------------------------------------  

 Outras questões logísticas pertinentes que possam surgir.” ----------------------------  

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

= DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 

DO ALGARVE – PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO – TRANSPORTES MUNICIPAIS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -------   

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

1. Que foi assinado a 27 de outubro de 2017 o contrato de delegação de competência 

do Município de Albufeira na AMAL, o qual se anexa, sendo que no âmbito do mesmo, 

delegou o Município naquela entidade a competência no que respeita aos transportes 

Municipais, com exceção dos transportes urbanos e dos transportes escolares; -------  

2. Que os transportes municipais cuja competência foi delegada na AMAL consistiam 

em 4 linhas denominadas por: -------------------------------------------------------------  

- Albufeira – Rocha Baixinha; -----------------------------------------------------------------  

- Albufeira – Guia (por Galé); -----------------------------------------------------------------  

- Albufeira – Valverde; ------------------------------------------------------------------------  

- Albufeira – Almeijoafras. -------------------------------------------------------------------  

3. Que integram a “Concessão da rede de transportes urbanos de Albufeira (Rede 

GIRO)”, as 3 primeiras linhas referidas no ponto anterior; -----------------------------  

4. A necessidade de efetuar um aditamento ao contrato de delegação de 

competências, pelo exposto no ponto anterior, já que a partir da entrada em vigor 

da “Concessão da rede de transportes urbanos de Albufeira (Rede GIRO)”, essas 

linhas passarão a ser efetuadas no âmbito dos transportes urbanos e não dos 

transportes Municipais. -------------------------------------------------------------------  

Proponho que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere: -----------------------  

 Aprovar a minuta do primeiro aditamento ao contrato interadministrativo de 

delegação de competências do Município de Albufeira na AMAL, em anexo; -----------  

 Remeter a minuta do primeiro aditamento ao contrato interadministrativo de 

delegação de competências do Município de Albufeira na AMAL à Assembleia 

Municipal para autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 

25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.” --------------------  

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

 

= TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE – DIREÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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E SERVIÇOS PRISIONAIS - 90 HORAS – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

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

1. Em reunião de 18 de agosto de 2020, a Câmara Municipal deliberou aprovar a 

prestação de trabalho a favor da comunidade (PTFC), no Serviço Municipal de 

Veterinária; --------------------------------------------------------------------------------  

2. Por motivos supervenientes ao arguido a prestação de trabalho comunitário teve de 

ser interrompida; --------------------------------------------------------------------------  

3. Em 24 de junho de 2021, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

(DGRSP) vem solicitar, novamente, a colaboração do Município de Albufeira no 

sentido de reintegração do arguido para continuidade da prestação do trabalho a 

favor da comunidade, que se encontrava em curso, correspondente a 90 horas, em 

distinta atividade/funções daquela que se encontrava inicialmente aprovada; ---------  

4. Na sequência da apreciação do processo pelos vários dirigentes das unidades 

orgânicas desta edilidade não foi possível encontrar atividade/função adequada para 

a prestação do trabalho a favor da comunidade pelo arguido; ---------------------------  

5. Nos termos do disposto na alínea u, do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, o pedido de colaboração requerido, incide no âmbito da 

competência da digníssima Câmara Municipal. --------------------------------------------  

Assim, face ao exposto, PROPONHO: --------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere comunicar à DGRSP a impossibilidade de reintegração 

do arguido nos serviços municipais para a continuidade da prestação de pena através de 

trabalho a favor da comunidade.”-------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho referiu que atualmente está-se a declinar o 

pedido, mas o senhor já tinha sido previamente aceite no Serviço Municipal de 

Veterinária, no dia dezoito de agosto de dois mil e vinte, e foi interrompida a 

atividade que lá desenvolvia por doença. Sugeriu o senhor vereador que, 

tecnicamente, este serviço onde ele já esteve não tem capacidade para o receber, 

o que lhe foi confirmado. --------------------------------------------------------------------   

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

= RECURSOS HUMANOS – REFORÇO DE POSTOS DE TRABALHO - RESERVA DE 

RECRUTAMENTO INTERNO CONSTITUÍDA PELA LISTA DE ORDENAÇÃO 

FINAL HOMOLOGADA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 
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seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   

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

a) Para garantir o correto e atempado desenvolvimento das atividades e atribuições do 

Município é essencial reforçar o número de postos de trabalho relativamente à 

carreira/categoria de assistente operacional, área de atividade de cozinheiro, na 

Divisão de Educação, do Departamento de Desenvolvimento Económico Social e 

Cultural; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) A lista de ordenação final relativamente ao procedimento concursal para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para a 

carreira/categoria de assistente operacional, área de atividade de cozinheiro, para 

Divisão de Educação, do Departamento de Desenvolvimento Económico Social e 

Cultural, encontra-se valida e com candidatos aprovados; -------------------------------  

c) No mapa de pessoal de 2022 foram criados e, consequentemente, encontram-se 

vagos, 11 postos de trabalho para a carreira/categoria de assistente operacional, 

área de atividade de cozinheiro, todos para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado; ----------------------------------------------  

d) A despesa encontra-se cabimentada e existe fundos disponíveis, no âmbito da Lei nº 

8/2012, de 21 de fevereiro, na redação em vigor; ---------------------------------------  

e) Compete órgão executivo, nos termos do disposto no nº 1, do artº 9º, conjugado com 

o nº 2, do artigo 5º, ambos do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na 

redação em vigor, promover o recrutamento de trabalhadores necessários à 

ocupação de todos ou de alguns postos de trabalho previstos e não ocupados, no 

mapa de pessoal aprovado. ----------------------------------------------------------------  

Proponho, --------------------------------------------------------------------------------------   

Que a digníssima Câmara Municipal delibere, nos termos do nº 1, do artº 9º, conjugado 

com o nº 2, do artigo 5º, ambos do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na 

redação em vigor, aprovar o recrutamento para os seguintes postos de trabalho vagos 

no mapa de pessoal para 2022, a efetuar através da reserva de recrutamento 

constituída pela lista de ordenação final homologada, para a carreira/categoria, área 

de atividade e unidade orgânica abaixo indicada.” -------------------------------------------  
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e queria acrescentar, embora não esteja diretamente relacionado com isso, mas 

vem na mesma linha, a referência que fez na última reunião e que se prende com 

a necessidade de contratar arquitetos para a Divisão de Obras, no sentido de se 

tentar recuperar os atrasos que existem e é fundamental agilizar este processo, 

para que possam trabalhar, e queria só reforçar aqui essa necessidade. -------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente iniciou a sua intervenção agradecendo a 

oportunidade dada para tecer alguns comentários e para ter em conta alguns 

aspetos. Neste caso em concreto a câmara cumpre o rácio, ou seja, mais do que 

cumpre para a Educação, que é exigido pelo Ministério, e está-se a falar 

atualmente em cerca de mais cinquenta ou sessenta funcionários. Com mais estes 

onze, mais que cumpre o rácio, e tudo isto, naturalmente, acarreta encargos para 

o município, na procura de dar uma boa resposta à Educação. -------------------------  

Em relação a este caso gostaria de realçar que os recursos são, naturalmente, 

limitados e há que ter aqui as contenções devidas. No entanto, a procura de dar 

um melhor serviço da parte da câmara municipal é constante, e é aqui bem visível 

na área da educação, recrutando mais onze cozinheiros, e era este considerando 

que queria aqui deixar mencionado. --------------------------------------------------------  

O senhor presidente salientou que a câmara municipal sempre ultrapassou em muito 

o rácio estipulado na portaria do Ministério da Educação. ------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse não perceber a necessidade do senhor 

vereador Ricardo Clemente em justificar isso, porque realmente é uma situação 

que todos nós, de uma forma ou de outra, percebemos, e que aliás tem sido 

hábito desta casa há muitos anos. Ninguém está a pôr em causa nada disso, nem o 

senhor Victor Ferraz o fez. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que está relacionado com a parte 

financeira, sublinhando que ninguém disse que alguém está a pôr em causa. 

Simplesmente achou por bem justificar e nada mais, sendo que estava no seu 

direito, e da mesma forma que os senhores vereadores têm o direito de se 

pronunciar sobre os temas ele também tem. ----------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz reforçou que a questão dos cozinheiros não está 

propriamente resolvida, ainda falta repor alguns trabalhadores na cozinha, para 

compensar aqueles que saíram do contrato de prestação de serviços. Relativamente 

à questão do rácio será sempre um problema, porque a própria fórmula vinda do 

Ministério da Educação não é compatível com a abertura das escolas das oito às 

dezanove horas, e isso já é um caso antigo. Há um esforço da autarquia para 
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tentar compensar, e há que reconhecê-lo, mas mesmo assim num agrupamento que 

tem dez escolas é muito complicado fazer essa gestão, ainda mais agora nesta 

altura com muitas pessoas de baixa. Apesar disso tem-se conseguido manter as 

coisas abertas e isso é importante, solicitando ainda o senhor vereador que se 

pensasse na questão dos arquitetos com bastante urgência. ----------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente frisou que nos outros municípios cumprem 

exatamente com o rácio. --------------------------------------------------------------------  

Sobre a questão dos cozinheiros considerou o senhor vereador Desidério Silva que 

tudo o que poder ser feito é bom, porque as comidas servidas pelos nossos 

cozinheiros não têm sido grande referência. ----------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que todos concordam com isso, porém, 

não é essa a questão em cima da mesa, mas sim percebermos aquilo que a câmara 

faz e o esforço financeiro que faz para poder prestar o melhor serviço. -------------  

Disse o senhor vereador Desidério Silva que relativamente a isso ninguém põe em 

causa. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

= MERCADOS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO 

TEMPORÁRIA DA LOJA H - CHARCUTARIA, E DA LOJA L - MERCEARIA, 

LOCALIZADAS NO MERCADO MUNICIPAL DE CALIÇOS, EM ALBUFEIRA – 

APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E 

NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DO JÚRI – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Em resultado de a vigência dos respetivos contratos de exploração temporária das 

lojas localizadas no mercado municipal referido em título, estes serviços elaboraram o 

processo de concurso constituído pelo programa de concurso, pelo caderno de encargos 

e pelo anúncio, com vista à abertura do respetivo concurso público: -----------------------  

- Loja H – Charcutaria; ------------------------------------------------------------------------  

- Loja L – Mercearia. --------------------------------------------------------------------------   

Considerando que o Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do 

Município de Albufeira remete para o pagamento, por parte da entidade adjudicatária, 

de uma taxa fixada na Tabela de Taxas desta edilidade, a qual, no caso da ocupação de 

lojas em mercados municipais, corresponde a € 15,00, por metro quadrado e por mês, 

informa-se que os valores mensais para as lojas em análise são os seguintes: -------------  
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LOJA H - CHARCUTARIA, com 32,60m2, deverá ser de € 489,00 (€ 15,00*32,60m2). 

Mais se informa que a base de licitação do procedimento anterior, aberto por 

deliberação desta Câmara Municipal, tomada em reunião de 18-10-2011, foi de € 

300,00, e que a última adjudicação foi feita no mesmo valor (€ 300,00). ------------------  

LOJA L - MERCEARIA, com 60,10m2, deverá ser de € 901,50 (€ 15,00*60,10m2). Mais 

se informa que a base de licitação do procedimento anterior, aberto por deliberação 

desta Câmara Municipal, tomada em reunião de 23-03-2016, foi de € 500,00, e que o 

valor da última adjudicação foi de € 802,00. ------------------------------------------------  

Submete-se, assim, à consideração da digníssima Câmara Municipal de Albufeira a 

definição do valor base de licitação, para a Loja H – Charcutaria e para a Loja L – 

Mercearia, a aprovação das peças do procedimento e a abertura de concurso. ------------  

Sugere-se ainda que sejam nomeados como júri, para proceder a todas as diligências 

relacionadas com o procedimento, os seguintes membros: ----------------------------------  

Presidente: Vereador Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, sendo substituído nas 

suas faltas e impedimentos pela Diretora do Departamento de Gestão e Finanças, Carla 

Maria Pereira Cabrita Silva Farinha; ---------------------------------------------------------  

Vogais Efetivos: Chefe da Divisão de Contratação Pública e Gestão Patrimonial, Teresa 

Ferreira Trocado, e Chefe da Divisão Financeira, Marisa Camacho; ------------------------  

Vogais Suplentes: António Ramos e Elsa Ventura, ambos técnicos superiores;” ------------  

O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso, o caderno de 

encargos e o anúncio respetivo, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta 

de documentos respeitantes à presente reunião. --------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta a informação dos serviços e nos 

termos da mesma: ----------------------------------------------------------------------------   

a) aprovar as peças do processo e abrir concurso público para a Adjudicação da 

Exploração Temporária de Lojas Localizadas no Mercado Municipal de Caliços, em 

Albufeira, fixando-se a base de licitação nos seguintes valores: ----------------------   

- Loja H - Charcutaria, valor de trezentos euros; --------------------------------------   

- Loja L - Mercearia, valor de quinhentos euros; ----------------------------------------   

b) proceder à designação dos elementos componentes do Júri nos termos 

sugeridos. -------------------------------------------------------------------------------------   

= MERCADOS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE SNACK-BAR/CAFÉ LOCALIZADO NO MERCADO MUNICIPAL 

AREIAS DE SÃO JOÃO, EM ALBUFEIRA – DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO  

– INFORMAÇÃO = 
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Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Na sequência do concurso público para a exploração temporária da Loja Snack-

Bar/Café, localizada no Mercado Municipal de Areias de S. João, em Albufeira, aberto 

por deliberação tomada pela Câmara Municipal de Albufeira em reunião de 18 de agosto 

de 2020, foi apresentado depósito em numerário para efeitos de admissão ao concurso 

por parte da concorrente Juscelina Souza de Araújo, efetuado na Caixa Geral de 

Depósitos, à ordem do Município de Albufeira, no montante de € 500,00, nos termos do 

disposto no art.º 4.º do Programa de Concurso.----------------------------------------------  

Tendo em conta a deliberação desta Câmara Municipal, tomada em reunião de 03 de 

novembro de 2020, foi deliberado adjudicar a exploração temporária da Loja Snack-

Bar/Café, a Sílvia Maria dos Santos Pereira, pelo valor mensal de € 620,00, pelo 

período de um ano, renovável, até ao período máximo de cinco anos. -----------------------  

Considera-se, assim, que não se justifica a manutenção do depósito apresentado pela 

concorrente, pelo que se sugere a liberação do dito depósito, o que se remete à 

apreciação da digníssima Câmara Municipal de Albufeira.” ----------------------------------  

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

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

= QUIOSQUES – CONCURSO PÚBLICO PARA A ADJUDICAÇÃO DA 

EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ESPAÇO COMERCIAL/LOJA PARA 

COMERCIALIZAÇÃO DE BILHETES, SITO JUNTO AO TÚNEL EM ALBUFEIRA – 

ACIONAMENTO DA CAUÇÃO A FAVOR DO MUNICÍPIO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Na sequência da receção da carta da empresa Dolphins Driven – Actividades Marítimo 

– Turísticas, Lda., datada de 22/02/2019, na qual expõe que rescinde o contrato 

aludido, e a entrega das respetivas chaves, estes serviços têm a informar o seguinte: ---  

Em 10 de julho de 2018, foi outorgado, entre o Município de Albufeira e a empresa 

Dolphins Driven – Actividades Marítimo – Turísticas, Lda., o contrato para a exploração 

temporária de um espaço comercial/loja para comercialização de bilhetes, sito em 

Albufeira, junto ao Túnel, com produção de efeitos a partir de 10 de julho de 2018 e 

término em 09 de julho de 2023, ou seja, por um período de cinco anos. ------------------   

A desistência da exploração da loja configura uma situação de incumprimento, pelo 
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adjudicatário, das disposições constantes nas peças do procedimento (art.º 13.º do 

caderno de encargos do procedimento). ------------------------------------------------------  

Face ao exposto e nos termos legais, sugere-se acionar o depósito em numerário, 

prestado pela empresa adjudicatária, no valor de € 4.212,00 (quatro mil duzentos e 

doze euros), referente à caução prestada nos termos do art.º 15.º do Programa de 

Concurso do Procedimento), a favor do Município de Albufeira.” ---------------------------  

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

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

= PAVILHÕES DESPORTIVOS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA 

ADJUDICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ESPAÇO LOCALIZADO NO 

PAVILHÃO DESPORTIVO DE OLHOS DE ÁGUA COMO “BAR”  

– ACIONAMENTO DA CAUÇÃO A FAVOR DO MUNICÍPIO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Na sequência da receção do documento entregue no Gabinete de Apoio ao Munícipe, 

datado de 7 de janeiro de 2020, de Conceição do Vale Bermudes Bessa, no qual expõe 

que rescinde o contrato do espaço aludido, e a entrega das respetivas chaves, estes 

serviços têm a informar o seguinte: ----------------------------------------------------------  

Em 13 de setembro de 2018, foi outorgado, entre o Município de Albufeira e a Sr.ª D. 

Conceição do Vale Bermudes Bessa, o contrato para a exploração de um espaço 

localizado no Pavilhão Desportivo de Olhos de Água como “Bar”, com produção de 

efeitos a partir de 17 de setembro de 2018 e término em 16 de setembro de 2023, ou 

seja, por um período de cinco anos. ----------------------------------------------------------   

A desistência da exploração da loja configura uma situação de incumprimento, pelo 

adjudicatário, das disposições constantes nas peças do procedimento (art.º 13.º do 

caderno de encargos do procedimento). ------------------------------------------------------  

Face ao exposto e nos termos legais, sugere-se acionar o depósito em numerário, 

prestado pela adjudicatária, no valor de € 330,00 (trezentos e trinta euros), referente 

à caução prestada nos termos do art.º 15.º do Programa de Concurso do Procedimento, 

a favor do Município de Albufeira.” ----------------------------------------------------------  

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

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

 

 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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= CANDIDATURAS – ADENDA AO CONTRATO 107/2020 – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE DIREÇÃO, PRODUÇÃO E 

CONTEÚDOS ARTÍSTICOS, NO ÂMBITO DO PROJETO DE PROMOÇÃO 

TURÍSTICA E EVENTOS CULTURAIS – PROPOSTA = 

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

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

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

A 21 de fevereiro de 2020 foi assinado contrato n.º 107/2020 para a “Prestação de 

serviços especializados nas áreas de direção, produção e conteúdos artísticos, no 

âmbito do projeto de promoção turística e eventos culturais” para a sua concretização 

até dezembro de 2021. -----------------------------------------------------------------------  

Porém, em março de 2020 surgiu uma pandemia mundial – COVID-19, o que veio fazer 

com que houvesse sucessivos adiamentos da programação contratualizada, que continha 

espetáculos com a comunidade e espetáculos internacionais. -------------------------------  

O contrato acima referido, foi assinado no âmbito da candidatura ao CRESC Algarve 

2020, no programa Algarve Central e juntou os municípios de Faro, Loulé, Albufeira, 

Tavira e Olhão, sendo assinado pelo agrupamento de entidades contratantes e o 

consórcio “Consórcio Eventos’Lab Spira”, o qual deu consentimento (de acordo com o 

documento em anexo à presente proposta) para que se realizasse a adenda do contrato.  

Deve ser realizada a adenda ao contrato nos seguintes termos: ---------------------------  

a) Na cláusula primeira terá de se colocar a data de aprovação da adenda em Reunião 

de Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------  

b) Na Cláusula Segunda deve indicar-se o ano de 2022. ------------------------------------  

c) Na Cláusula terceira deve indicar-se que o contrato se mantem em vigor até 30 de 

setembro de 2022. ------------------------------------------------------------------------  

d) Na Cláusula quinta deve indicar-se o ano de 2022, uma vez que nos faltam os 

seguintes espetáculos: ---------------------------------------------------------------------  

o Loulé e Tavira - Workshop e espetáculo com a comunidade – Casa Branca – datas a 

definir --------------------------------------------------------------------------------------  

o Loulé, Albufeira, Faro, Olhão e Tavira - Workshop Vegetable Orquestra – dia 2, 3 e 

4 de Junho de 2022 à tarde e manhã -----------------------------------------------------  

o Faro e Tavira Espetáculo Internacional – Bordeline e ISLA, 6 de maio e 28 ou 29 de 

maio ----------------------------------------------------------------------------------------  

o Olhão - Workshop Pinto-me Dançando – data a definir ----------------------------------  

De que de acordo com a plataforma da CCDR Algarve a execução financeira da 
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candidatura é a seguinte: ---------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso do Município de Albufeira, falta efetuar o Workshop “Construção de 

Instrumentos com Vegetais”, no montante de 20.827,00€ (com IVA incluído), pelo que 

terá de transitar para o ano de 2022. -------------------------------------------------------   

A adenda já foi aprovada pela entidade líder da candidatura – Município de Loulé – na 

sua reunião de Câmara do passado dia 20 de dezembro de 2021. ---------------------------  

Torna-se assim necessário que todos os Municípios que integram o contrato aprovem a 

referida adenda. ------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a Adenda ao 

Contrato n.º 107/2020 - Prestação de Serviços Especializados nas áreas de direção, 

produção e conteúdos artísticos, no âmbito do projeto “Promoção Turística e Eventos 

Culturais”.” -------------------------------------------------------------------------------------  

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vereadora Cláudia 

Guedelha, com fundamento no facto de fazer parte da Comissão de Habitação, e 

invocando o previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do 

Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de 

impedimento, tendo os senhores vereadores solicitado alguns esclarecimentos antes 

da apreciação do assunto. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que nos documentos aparecem valores 

negativos do rendimento mensal corrigido e gostaria de perceber se os valores são 

absolutos ou per capita naquilo que é aqui considerado. ---------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha julgou que os valores são per capita, 

 Investimento 

Elegivel_2_ 

Aprovado 

FEDER 

Total 

executado 

2020 

Total 

executado 

2021 

Para 

Executar 

Em 2022 

Total 

Executado 

Por Município 

501067191 - 

Tavira 
78 720,00 31 488,00 7 380,00 25 940,70 45 399,30 33 320,70 

502098139 - 

Loulé 
78 720,00 31 488,00 7 380,00 50 417,70 20 922,30 57 797,70 

503539473 - 

Albufeira 
78 720,00 31 488,00 7 380,00 50 553,00 20 787,00 57 933,00 

506321894 - 

Olhão 
78 720,00 31 488,00 7 380,00 58 904,70 12 435,30 66 284,70 

506579425 - 

Faro 
78 720,00 31 488,00 0,00 46 604,70 32 115,30 46 604,70 

       

TOTAL 393 600,00 157 440,00 29 520,00 232 420,80 131 659,20 261 940,80 
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contudo, e como não acompanhou o processo na altura, iria pedir informações aos 

serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz referiu que, infelizmente, veio a acontecer aquilo 

que estava previsto na altura da discussão dos critérios da renda convencionada, 

em que alertou para a situação do critério da taxa de esforço, que iria criar 

injustiças relativamente à questão da atribuição dos fogos, referindo que se 

reparassem na tabela verificavam que havia pessoas com mais baixos rendimentos 

e com uma taxa de esforço superior que ficaram excluídas do concurso. Considerou 

que a câmara municipal não deve funcionar como se fosse um banco, em que vai 

verificar se as pessoas têm capacidade ou não para pagar as rendas, porque isso 

iria criar outra situação. --------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador Victor Ferraz dizendo que na altura lembra-se de ter 

feito essa referência, que era criar uma zona cinzenta para algumas dessas 

pessoas, porque essas que ficaram excluídas agora destes fogos, também não vão 

ter rendimentos para a renda social, dado terem rendimentos superiores para a 

habitação social, tendo em conta os critérios existentes e que assim, vamos ter 

uma zona cinzenta e uma quantidade de munícipes que não vão poder concorrer a 

nada com base nestes critérios, o que vai criar algumas injustiças e basta atentar 

em alguns exemplos que aí estão. ----------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador que isso foi alertado na altura da aprovação dos 

critérios, e há ainda outra questão para a qual também chamou a atenção, e que é 

o facto de só puderem concorrer a um fogo e serem excluídos se concorrem a 

mais do que um, e surgem aí algumas situações, realçando que, há várias situações 

que estão aqui a ocorrer que vão prejudicar os munícipes. ------------------------------  

Outra questão que o senhor vereador Victor Ferraz disse que queria colocar é 

porque motivo não foram atribuídos todos os quarenta fogos, pelo menos da tabela 

não tirava essa ilação, e deduzia que estava relacionado com o facto de serem 

excluídos porque só concorreram a um fogo, mas podia estar a interpretar mal, 

pelo que solicitava alguns esclarecimentos, se fosse possível. --------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse ter questionado a técnica acerca da 

questão colocada há pouco e informaram-lhe que foi feito com base no rendimento 

mensal corrigido. Quanto ao facto de terem ficado muitas pessoas de fora, disse 

que se candidataram cento e sessenta e cinco pessoas e cinquenta e cinco ficaram 

de fora, porque não entregaram os documentos todos. ----------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que alguns, os do artigo sexto, e este 
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artigo não era relativo a isso. --------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha esclareceu que setenta e dois não reuniam 

a taxa de esforço, tinham rendimentos inferiores, e os que não se enquadravam 

na tipologia foram nove, mas reuniam a taxa de esforço, e isto foi o apurado. ------  

Continuou o senhor vereador Victor Ferraz dizendo que, na prática, é aquilo para 

o qual alertaram que iria acontecer, dado que essas pessoas não vão ter resposta 

nenhuma no futuro relativamente à questão da habitação, considerando que é 

preciso rever com alguma urgência essa situação, para não ficar ninguém de fora, 

ninguém que precise e, neste caso, não temos essa certeza. ---------------------------  

Em seguida, perguntou porque é que os quarenta fogos não foram atribuídos. --------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que são quarenta fogos e foram 

aceites vinte e nove candidaturas que correspondem aos munícipes que tinham toda 

a documentação completa, e que apresentaram o assunto à Comissão Municipal de 

Habitação, e reuniram-se várias vezes com os serviços jurídicos, tendo em conta 

que não ficou no regulamento a permissão de dar mais algum tempo para as 

pessoas entregarem os documentos. --------------------------------------------------------  

De acordo com o que foi votado na Comissão Municipal de Habitação consideraram 

ser melhor atribuir logo estes vinte e nove lugares e abrir depois rapidamente um 

concurso para os restantes fogos vazios, e isto porque se fossem abrir essa tal 

excecionalidade, ficariam aqueles vinte e nove muito mais tempo à espera e seriam 

depois, certamente, prejudicados, porque entregaram toda a documentação tal 

como foi o solicitado. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz questionou se ninguém concorreu aos fogos que 

não foram atribuídos. ------------------------------------------------------------------------  

Informou a senhora vereadora Cláudia Guedelha que houve cinquenta e cinco 

pessoas que concorreram e não entregaram toda a documentação. Ora, tendo em 

conta que o regulamento não contemplava a entrega dos documentos 

posteriormente, ter-se-ia que abrir uma exceção e com parecer jurídico. Todo 

esse tempo, levaria a que estes vinte e nove fogos não fossem entregues para já. 

Analisaram então as duas questões, foi votado em Comissão Municipal de 

Habitação, e optou-se por entregar já os vinte e nove e abrir concurso novamente 

para os restantes, e as pessoas que concorreram vão ter a oportunidade de 

entregar toda a documentação em condições. ---------------------------------------------  

Considerou o senhor vereador Victor Ferraz que o que também originava situações 

deste tipo era o facto de as pessoas só poderem concorrer a um fogo. Se havia 
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quatro fogos, pelo menos concorriam à mesma tipologia, e aos primeiros 

classificados ser-lhes-ia atribuídos os primeiros fogos a atribuir e talvez se 

evitasse essa situação. Todos a poderem concorrer só a um vai criar também uma 

situação de injustiça, porque se calhar o segundo classificado de um fogo seria o 

primeiro classificado de outro e, assim, não fica contemplado. ------------------------  

Disse o senhor vereador que relativamente a esta situação não vai poder votar 

favoravelmente a esta lista. ----------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha referiu que todas estas famílias que não 

estão contempladas ou que não conseguem reunir a taxa de esforço, estão 

consideradas e têm todo esse levantamento, para ver as possibilidades de os 

integrar futuramente na nossa Estratégia, incluindo a habitação social ou o 1.º 

Direito. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz salientou que era importante fazer isso, porque 

é a tal zona cinzenta que já referiu. Na habitação social têm rendimentos acima e 

vão ficar excluídos também, e é preciso dar uma resposta a estas pessoas e 

parece que essa questão da Estratégia de Habitação Local e do 1.ºDireito 

poderão ser uma alternativa viável, mas nesta fase, neste concurso poder-se-ia 

ter feito as coisas de maneira diferente e melhor. --------------------------------------  

O senhor presidente considerou que o facto de se entregar as vinte e nove 

habitações é bastante bom, e as outras onze estarão próximas a ser entregues. 

Há esta questão da documentação, e se as pessoas não a entregaram, 

independentemente de ser para um modelo ou para outro, num concurso ficam 

sempre excluídas ou é-lhes dado um prazo para entregar os documentos em falta 

durante um período de tempo. De qualquer maneira vinte e nove fogos já estão. ----  

Após os esclarecimentos prestados a senhora vereadora ausentou-se da sala. -------      

= PROGRAMA RENDA CONVENCIONADA – ATRIBUIÇÃO DE 40 FOGOS  

- LISTAS PROVISÓRIAS – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

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

1. Se encontra em vigor o regulamento n.º 209/2020 de 9 de março, referente ao 

programa de Renda Convencionada; -------------------------------------------------------  

2. Em reunião realizada no dia 17 de agosto de 2021, a digníssima Câmara Municipal 

deliberou proceder à abertura do concurso para atribuição de quarenta (40) fogos 

de habitação em regime de Renda Convencionada, sitos na Ladeira da Fonte, 



31 de janeiro de 2022  

Freguesia de Paderne, no período entre 13 de setembro e 1 de outubro de 2021; -----  

3. A Comissão de Habitação reuniu, no dia 22 de dezembro de 2021, para análise das 

listas provisórias, constantes da ata que se encontra em anexo. ------------------------  

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

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

a) Aprovar as Listas Provisórias das Candidaturas, em anexo; -----------------------------   

b) Publicitar as Listas, em conformidade com o previsto no n.º 3 do artigo 10.º do 

Regulamento do Programa de Renda Convencionada do Município de Albufeira.” -------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da ata da Comissão de Habitação, 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, aprovar a proposta. ------------------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente e os senhores vereadores Ricardo Clemente, Desidério Silva e António 

Coelho, absteve-se o senhor vereador Victor Ferraz. -----------------------------------   

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

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

= HABITAÇÃO SOCIAL – MUDANÇA DE TITULARIDADE DO CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO - RUA DA OLIVEIRA, LOTE N.º 58, RÉS-DO-CHÃO 

DIREITO, EM ALBUFEIRA – 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 cópia arquivada 

na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, refere o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, submete-se à consideração da digníssima Câmara Municipal: -----------  

a) Reconhecer o Sr. Pedro de Nogueira Madeira como sucessor da primitiva 

arrendatária, Olímpia de Jesus Nogueira, com a qual o município em 13 de dezembro 

de 1993 celebrou contrato de arrendamento e proceder à alteração do Regime de 

Arrendamento; -----------------------------------------------------------------------------  

b) Dado ao mencionado no número oito, aprovar a minuta anexa do contrato de 

arrendamento com o valor da renda, com o apoio; ----------------------------------------  

Em anexo: Minuta de Contrato de Arrendamento; Certidão Predial.” -----------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar da minuta do contrato de arrendamento nela 

referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------   
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O senhor vereador António Coelho disse que o que estava aqui em causa são os 

atrasos, pois trata-se de um processo que tem quase dois anos de evolução. --------   

Em vinte e um de outubro de dois mil e dezanove foi comunicado o falecimento da 

mãe do senhor que está aí considerado. Depois há um acompanhamento por parte 

da intervenção social ao munícipe, que é o filho, e foi autorizado superiormente 

proceder à mobilidade do munícipe, para a habitação municipal tipologia 1 que é aí 

citada, e o processo está a acontecer agora, dois anos depois. Perguntou o senhor 

vereador a que se devem estas demoras. -------------------------------------------------  

O senhor presidente concordou que onze de março de dois mil e dezanove já é 

algum tempo, perfazendo quase dois anos. ------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse também desconhecer o motivo, mas 

iria questionar. -------------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor presidente que, com certeza, há de haver alguma razão para isso 

ter acontecido. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

= TRANSPORTES ESCOLARES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA 

POENTE – 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, para efetuar visitas de 

estudo/deslocações, durante o mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois. ---------------   

A proposta continha um mapa das visitas de estudo a realizar durante o mês 

suprarreferido pela entidade mencionada, documento que se dá por integralmente 

transcrito, e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  

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

= PISCINAS MUNICIPAIS – RESTITUIÇÃO VALOR PAGO – UTENTES  

N.º 14755 E 14757 – 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 Hortênsio Carlos Luís Fernandes, solicitar a 

devolução de verbas previamente pagas, em conformidade com o n.º 2 do Artigo 11.º do 
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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 previamente pago, no valor total de 

65,75€, 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 

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 65,75€.” ------------------------------------------------------------------------  

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

 

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 33/2019  

– REQUERIMENTO = 

Por Fernando Augusto Bandarra Máximo foi apresentado um requerimento, datado de 

vinte e seis de novembro de dois mil e dezanove, pelo qual solicita indemnização por 

danos físicos sofridos, no dia dezoito de novembro de dois mil e dezanove, quando 

seguia no passeio junto à Avenida dos Descobrimentos e tropeçou na calçada que estava 

levantada por causa das raízes e caiu desamparado. ----------------------------------------   

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 

responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar o Requerente, 

acompanhando assim a posição assumida pela Seguradora desta Edilidade, comunicada a 

23/11/2021. -----------------------------------------------------------------------------------  

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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Sendo, sem mais, o que se submete à consideração superior de V.Exa.. --------------------  

Dessa deliberação de intenção, deve o Requerente ser notificado para se pronunciar, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 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. ------------------------------------------   

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 28/2021 

 – REQUERIMENTO = 

Por Maria Helena da Silva Raimundo foi apresentado um requerimento, datado de vinte 

e oito de junho de dois mil e vinte e um, pelo qual solicita indemnização por danos 

físicos sofridos, no dia vinte e seis de maio de dois mil e vinte e um, quando caiu na Rua 

da Bateria em virtude dos desníveis no piso e a calçada ser muito escorregadia. ---------   

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 

responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar a Requerente 

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

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 44/2021  

– REQUERIMENTO = 

Por Carla Florinda Batalha Martins Figueiredo foi apresentada comunicação eletrónica, 

datada de dezasseis de setembro de dois mil e vinte e um, pelo qual solicita 

indemnização por danos físicos sofridos, no dia cinco de setembro de dois mil e vinte e 

um, quando sofreu uma queda na via pública motivada por um desnível no pavimento 

(passeio) na Avenida 25 de Abril, junto à Gelataria Sapori Di Gelato. ---------------------   

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: -----------------------------------------------------------------------------   
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“Nestes termos, entende-se que não deve a Câmara Municipal de Albufeira assumir a 

responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar a Requerente 

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

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 51/2021  

– REQUERIMENTO = 

Por Dina Maria de Matos Lima Deitado foi apresentado um requerimento, datado de 

dois de novembro de dois mil e vinte e um, pelo qual solicita indemnização por danos 

físicos sofridos, no dia sete de agosto de dois mil e vinte e um, quando escorregou na 

calçada e caiu na Rua Vasco da Gama, junto ao Edifício Kiss. -------------------------------   

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 

responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar a Requerente 

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.” -------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho referiu que o facto de a câmara ter 

intervencionado posteriormente o pavimento que aqui é considerado, no sentido de 

o tornar menos escorregadio, assume alguma culpa pelo facto da senhora ter 

escorregado nele. No parecer jurídico refugiam-se muito na questão da inclinação, 

mas o facto é que o argumento assenta em dois pontos, a saber: escorregadio e 

inclinação. Referiu o senhor vereador que está a dizer isto, porque não concorda 

com o parecer técnico que aí está lavrado, pelo que vai votar contra. ----------------  

Foi deliberado, por maioria, tendo em conta o teor do parecer, mandar proceder 

nos estritos termos do nele sugerido. ------------------------------------------------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores 
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Ricardo Clemente, Desidério Silva e Victor Ferraz; votou contra o senhor vereador 

António Coelho. -------------------------------------------------------------------------------  

 

= CANDIDATURAS – PROGRAMA BANDEIRA AZUL DA EUROPA 2022  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente foi apresentada uma proposta do seguinte teor: -   

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

1. O Programa Bandeira Azul é um programa de educação para o desenvolvimento 

sustentável, promovido em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa; --------  

2. O galardão Bandeira Azul é um símbolo de qualidade ambiental atribuído anualmente 

a praias fluviais e costeiras que se candidatem e que cumpram um conjunto de 

critérios divididos em 4 grupos: Informação e Educação Ambiental; Qualidade da 

Água; Gestão Ambiental e Equipamentos; Segurança e Serviços; -----------------------  

3. A candidatura a este galardão implica a realização de, pelo menos, seis Atividades 

de Educação Ambiental, sendo que, duas das seis atividades, devem, 

obrigatoriamente, ser realizadas nas praias e respeitar o tema anual que em 2022 

será, novamente, “Recuperação de Ecossistemas”; ---------------------------------------  

4. Este galardão distingue o esforço de diversas entidades em tornar possível a 

coexistência do desenvolvimento local a par do respeito pelo ambiente, elevando o 

grau de consciencialização dos cidadãos em geral, dos decisores em particular, para 

a necessidade de se proteger o ambiente marinho, costeiro e lacustre; ----------------  

5. A atribuição da Bandeira Azul às praias de Albufeira é uma mais-valia para imagem e 

promoção turística do concelho de Albufeira; --------------------------------------------  

6. A candidatura das praias a este galardão implica o preenchimento, numa plataforma, 

de informação referente a cada uma das praias que se pretende candidatar; ----------  

7. A atribuição deste galardão às praias do Município está condicionada à aprovação 

pela APA (Agência Portuguesa do Ambiente) das respetivas candidaturas, cujo prazo 

para submissão na plataforma eletrónica finda a 15 de janeiro 2022; ------------------   

8. A candidatura de cada praia tem o custo de 400,00€, o que perfaz um total de 

10.000,00€, devendo a despesa ser realizada ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 

5.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 

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

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

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar a candidatura das 25 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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praias de Albufeira (Salgados, Galé Oeste, Galé Leste, Manuel Lourenço, Evaristo, 

Castelo, Coelha, São Rafael, Arrifes, Peneco, Pescadores, Inatel, Alemães, Aveiros, 

Oura, Oura Leste, Santa Eulália, Maria Luísa, Olhos d’Água, Barranco das Belharucas, 

Falésia-Açoteias, Falésia - Alfamar, Rocha Baixinha Poente, Rocha Baixinha e Rocha 

Baixinha Nascente) ao Galardão Bandeira Azul da Europa 2022, implicando esta uma 

despesa total de 10.000,00€.” ----------------------------------------------------------------  

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA 

MOSQUEIRA, INCLUINDO CONDUTAS ADUTORAS DE INTERLIGAÇÃO AO 

SISTEMA EXISTENTE – RECEÇÃO PROVISÓRIA = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Oliveiras, S.A., foi 

apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, datado de vinte e 

um de janeiro de dois mil e vinte e dois, pelo qual se constata que todos os trabalhos 

realizados se encontram em satisfatório estado de execução e conservação e que o 

plano de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição foi 

devidamente executado, não tendo sido detetada a existência de deficiências na obra, 

razão porque é considerada em condições de ser recebida provisoriamente. --------------   

Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de receção provisória. ------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO 

ELEVATÓRIA DA PRAÇA DOS PESCADORES E INFRAESTRUTURAS 

ASSOCIADAS – RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Hidralgar – Equipamentos 

Eletromecânicos, S.A., foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção 

provisória parcial, datado de nove de dezembro de dois mil e vinte e um, pelo qual se 

constata que todos os trabalhos realizados se encontram em satisfatório estado de 

execução e conservação e que o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção 

e demolição foi devidamente executado, não tendo sido detetada a existência de 

deficiências na obra, razão porque é considerada em condições de ser recebida 

provisoriamente e parcialmente referente à fase 1 (Estação Elevatória) e fase 2 (Rua 

Cândido dos Reis). -----------------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de receção provisória parcial. ----  

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

fundamento no facto de fazer parte do júri dos concursos, 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 
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ausentando da sala, assumindo a presidência o senhor vice-presidente. ---------------   

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE LEVANTAMENTO E 

REPOSIÇÃO/CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSEIOS EM ZONAS 

PONTUAIS DO CONCELHO DE ALBUFEIRA 2016/2017 - REVISÃO DE PREÇOS 

DEFINITIVA – INFORMAÇÃO = 

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

origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“A presente empreitada foi adjudicada à empresa Paulo Jorge Carreira Bento - 

Calçadas e Infra-Estruturas no dia 4 de outubro de 2016 por deliberação de câmara, 

pelo valor de 141.562,25 € mais IVA. --------------------------------------------------------  

Com base no disposto na cláusula 45.º do caderno de encargos, foi elaborado por esta 

Edilidade, o cálculo de revisão de preços definitiva no valor de 11.203,15 € mais IVA a 

favor do Empreiteiro, o qual se junta em anexo. ---------------------------------------------  

Tendo sido enviado o cálculo para o empreiteiro para a respetiva aprovação, o mesmo 

não se pronunciou no prazo concedido de 5 dias. --------------------------------------------  

Face ao exposto solicita-se o cabimento de 11.203,15 € mais IVA e submete-se à 

aprovação da Exma. Câmara, o pagamento de 11.203,15 € mais IVA, relativos à revisão 

de preços da empreitada supracitada.” ------------------------------------------------------  

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

informação e nos termos da mesma, aprovar o cálculo da revisão de preços 

definitiva no valor de onze mil, duzentos e três euros e quinze cêntimos, acrescido 

de IVA, a favor do empreiteiro e autorizar o respetivo pagamento. ------------------   

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE LEVANTAMENTO E 

REPOSIÇÃO/CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSEIOS EM ZONAS 

PONTUAIS DO CONCELHO DE ALBUFEIRA 2017/2018 - REVISÃO DE PREÇOS 

DEFINITIVA – INFORMAÇÃO = 

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

origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A presente empreitada foi adjudicada à empresa Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda. 

por deliberação da Câmara Municipal de Albufeira em reunião de 18 de Julho de 2017, 

pelo valor 252.410,50 € mais IVA. -----------------------------------------------------------  

Com base no disposto na cláusula 38.ª do caderno de encargos, foi elaborado por esta 
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Edilidade, o cálculo de revisão de preços definida no valor de 6.899,19 € mais IVA a 

favor do Empreiteiro, o qual se junta em anexo. ---------------------------------------------  

Tendo sido enviado o cálculo para o empreiteiro para a respetiva aprovação, o mesmo 

não se pronunciou no prazo concedido de 5 dias. --------------------------------------------  

Informa-se que já foi efetuado cálculo de revisão de preço provisória no valor 6.867,15 

€ mais IVA a favor do Empreiteiro, e o seu pagamento a 06/11/2019, com a fatura n.º 

FAC 1/657. ------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto solicita-se o cabimento de 32,04 € mais IVA e submete-se à 

aprovação do Sr. Presidente, o pagamento de 32,04 € mais IVA, relativos à revisão de 

preços definitiva da empreitada supracitada.”-----------------------------------------------  

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

informação e nos termos da mesma, aprovar o cálculo da revisão de preços 

definitiva no valor de seis mil, oitocentos e noventa e nove euros e dezanove 

cêntimos, acrescido de IVA, a favor do empreiteiro, e autorizar o pagamento da 

diferença do que foi pago, por conta do referido cálculo, no valor de trinta e dois 

euros e quatro cêntimos acrescido de IVA. -----------------------------------------------   

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

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA DESCARGA 

DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS – PRAIA DO INATEL - AUTO DE VISTORIA 

PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Paviwater, Unipessoal, Lda, 

foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de caução, datado 

de catorze de novembro de dois mil e vinte e um, pelo qual se constata que todos os 

trabalhos se encontram em satisfatório estado de execução e conservação, razão 

porque se considera que se encontram reunidas todas as condições para se proceder à 

liberação de quinze por cento das cauções e quantias retidas, para garantia da 

presente empreitada. -------------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de vistoria e mandar proceder 

à liberação de quinze por cento dos valores prestados para garantia da 

empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------   

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 
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URBANOS, LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS AUXILIARES NO MUNICÍPIO DE 

ALBUFEIRA – LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES – INFORMAÇÕES = 

Relacionadas com este assunto foram apresentadas as seguintes duas informações: -----   

- A primeira, subscrita pelo senhor chefe da Divisão de Higiene Urbana e Espaços 

Verdes, em regime de substituição, do seguinte teor: --------------------------------------   

“A empresa cumpriu as obrigações contratuais, correspondentes aos procedimentos 

referenciados no ofício.” ---------------------------------------------------------------------  

- A segunda, subscrita pela senhora chefe da Divisão de Contratação Pública e Gestão 

Patrimonial, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------   

“Considerando a informação do Sr. Chefe da DISU/DHUEV, as cauções prestadas sob a 

forma de garantia bancária pela empresa Luságua, Serviços Ambientais, S.A. para 

cumprimento das obrigações contratuais relativas à prestação de serviços de recolha, 

transporte de resíduos urbanos, limpeza urbana e serviços auxiliares, no período de 1 

de maio de 2020 a 30 de abril de 2021, encontram-se em condições de ser liberadas. 

Assim, para cumprimento do disposto no n.º 3 do art.º 295.º do Código dos Contratos 

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

autorização da Digníssima Câmara Municipal para promover a liberação das cauções, por 

contrato, infra identificadas: ----------------------------------------------------------------  

- maio e junho de 2020 - Garantia Bancária GAR/20300735, no valor de € 36.651,19, 

emitida pelo Banco BPI, S.A. em 27/04/2020; ----------------------------------------------  

- julho e agosto de 2020 - Garantia Bancária GAR/20301139, no valor de € 36.651,19, 

emitida pelo Banco BPI, S.A. em 07/07/2020; ----------------------------------------------  

- setembro e outubro de 2020 - Garantia Bancária GAR/20301539, no valor de € 

36.651,19, emitida pelo Banco BPI, S.A. em 14/09/2020; ----------------------------------  

- novembro e dezembro de 2020 - Garantia Bancária GAR/20301900, no valor de € 

36.651,19, emitida pelo Banco BPI, S.A. em 11/11/2020; ------------------------------------  

- janeiro e fevereiro de 2021 - Garantia Bancária GAR/20302199, no valor de € 

40.575,00, emitida pelo Banco BPI, S.A. em 31/12/2020; ----------------------------------  

- março e abril de 2021 - Garantia Bancária GAR/21300383, no valor de € 40.575,00, 

emitida pelo Banco BPI, S.A. em 24/02/2021. -----------------------------------------------   

Em anexo às etapas 4 e 8, a documentação referida.” --------------------------------------  

Foi deliberado, por maioria dos presentes, proceder à liberação das cauções nos 

precisos termos das informações dos serviços. -------------------------------------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores 
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Desidério Silva e António Coelho; absteve-se o senhor vereador Victor Ferraz. -----   

Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente, que a seguir à votação 

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO SEM SAÍDA, SITUADO NAS 

FONTAINHAS, FREGUESIA DE FERREIRAS – PROPOSTA = 

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

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

“Averiguação de natureza de caminho – Caminho sem saída nas Fontainhas, Ferreiras – 

SGDCMA/2020/67158 -----------------------------------------------------------------------  

Foi solicitado pela requerente, a natureza do caminho por onde acede à sua propriedade 

(prédio O_29-Albufeira). ---------------------------------------------------------------------  

Após consulta da lista de bens imóveis do Município, verificou-se que este caminho não 

consta na mesma, pelo que se procedeu à averiguação da sua natureza. --------------------  

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

1) O caminho assinalado pela requerente não possui topónimo no GeoPortal do Município 

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

2) Não existe qualquer registo sobre a natureza do respetivo “caminho”; -----------------  

3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa nº 04 

da distribuição em assunto; ---------------------------------------------------------------   

4) Na informação Jurídica consta o seguinte: -----------------------------------------------  

Analisada a costumeira ficha esquemática inserida na etapa 4, podemos concluir que 

considerarem públicos os caminhos sempre que eles estejam no uso direto e imediato 

do público, neste caso concreto estamos perante um troço que serve 8 propriedades e 

se desenvolve no limite de algumas bem como no seu interior também; sendo que esse 

traçado já existe desde pelo menos o ano de 1958, porquanto o traçado já era visível 

nas fotos aéreas existentes. O caminho inicia-se na EN 125, e tem uma extensão de 

205 metros, sendo circulável por carro. No que concerne aos últimos 10 metros que 

vêm referidos na ficha esquemática estamos perante propriedade privada, pelo que o 

caminho termina nesse limite, não estando os mesmos integrados no troço. Assim salvo 

melhor entendimento e no que tem sido costume ser proposto, considera-se que o troço 

de 195 metros em apreço detém características para ser classificado de caminho 

público e como tal beneficiar da manutenção que seja necessária ao bom acesso dos 

seus transeuntes diário e do público em geral que ali queira circular. Estamos perante 
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um interesse público, de acordo com conceito restritivo, que tem de ser aferido em 

função da finalidade ou destino dos prédios a que por esse caminho se acede, neste 

caso o facto de servir um conjunto de particulares que ali detém prédios e que não 

podem ficar vedados do seu acesso. ---------------------------------------------------------  

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho nos termos do parecer jurídico emitido detém 

características para que seja caminho que revista natureza pública.” ----------------------  

Esta proposta continha o mapa nela referido, documento que se dá por integralmente 

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

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------  

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

= HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 

EM ESTADO DE USO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação, datada de doze de 

janeiro corrente, que se dá por integralmente transcrita e do qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitante à presente reunião, e que, em conclusão, 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, submete-se à consideração da digníssima Câmara Municipal a 

autorização de venda dos lotes acima mencionados conforme factos expostos.” ----------   

Foi deliberado, por maioria, tendo em conta o teor da informação, autorizar a 

venda dos lotes nos precisos termos nela sugeridos. -------------------------------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores 

Ricardo Clemente, Desidério Silva e Victor Ferraz; absteve-se o senhor vereador 

António Coelho. -------------------------------------------------------------------------------   

= TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS – VALORES PARA O ANO DE 2022  

– INFORMAÇÃO = 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ----------------   

= FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS - OCEAN/INFINITY BAR CLUBE 

PRAIA DA OURA – INFORMAÇÃO = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara foi apresentada uma proposta do 

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

“Considerando: --------------------------------------------------------------------------------  
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1 - Que em Reunião de Câmara de 17/12/2019 foi deliberado aprovar a Proposta datada 

de 29/11/2019, a qual previa: -----------------------------------------------------------------  

1) “Suspender a atividade de realização de música ao vivo no exterior do 

Ocean/Infinity Bar, bem como a animação por via de colunas de som, no exterior 

daquele local e jardins do CPO. ------------------------------------------------------------  

2) Que a referida suspensão produza efeitos a partir da data de execução da 

notificação da deliberação de Câmara.” ---------------------------------------------------  

2 - Que a sociedade comercial Polvilha Sucesso, Unipessoal, foi notificada da referida 

deliberação em 09/01/2020. -----------------------------------------------------------------  

3 - Que em 08 de setembro de 2021 foi apresentada exposição pela mandatária da 

referida sociedade comercial, requerendo a revogação da deliberação proferida. --------  

4 - Que relativamente ao teor da exposição apresentada, foi elaborada informação 

técnica datada de 17/09/2021, bem como parecer jurídico. --------------------------------  

5 - Que no parecer jurídico emanado foi acompanhado o entendimento expresso pela 

mandatária na respetiva exposição, relativamente ao facto de não ter sido estabelecido 

prazo para cumprimento da medida cautelar aplicada. Sendo também considerado que 

“(…) deve a Câmara deliberar que a suspensão fique condicionada ao cumprimento das 

medidas consideradas necessárias para a regularização da situação ilegal (…)” ------------  

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

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

1) Que a realização da atividade de música ao vivo no exterior do Ocean/Infinity Bar, 

apenas poderá ocorrer mediante a emissão de alvará de LER, com imposição de 

condicionantes, nomeadamente quanto ao horário autorizado e à obrigatoriedade do 

funcionamento de limitador de som para o limite de emissão já estabelecido, com 

respetiva ligação à plataforma. ------------------------------------------------------------  

2) Que se proceda à audiência dos interessados, concedendo um prazo de 10 dias para 

o interessado se pronunciar, por escrito, de acordo com o estabelecido nos Art.ºs 

12.º, 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.” --------------------  

O senhor vereador Desidério Silva questionou sobre o que tratava este assunto. ----  

O senhor vice-presidente informou que está relacionado com o funcionamento de 

um bar de apoio ao Clube Praia da Oura, mais concretamente com algumas queixas 

de música ao vivo no exterior. Solicitou aos serviços para elaborar uma análise em 

concreto, daquilo que são as queixas que tem havido do barulho, e depois ter em 

conta aquilo que são as legítimas aspirações e aquilo que é legítimo funcionar do 

próprio bar. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Considerou o senhor vice-presidente que a forma mais equitativa de lidarem com 

isto era, ou proibir completamente e resolvia-se o problema, ou então deliberar 

uma emissão de um alvará de uma licença especial de ruído, em que a câmara tem, 

de certa maneira, a possibilidade de controlar aquilo que é a emissão de ruído. -----  

Com a licença especial de ruído, se eventualmente haver alguma situação de 

barulho em excesso, poderia se retirar essa mesma licença e que poder-se-á 

invocar que há uma queixa que é legítima, e o estabelecimento também tem a sua 

legítima aspiração de funcionar e assim, e de acordo com os serviços e com a 

análise jurídica, chegar a esta conclusão que é limita-se a licença especial de 

ruído, se houver queixas e se os serviços da câmara forem lá constatar 

precisamente com a questão do limitador de som, e se essa questão for contínua, 

teremos uma forma de controlar aquela situação. ----------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou se com base nisso e tendo em conta 

toda essa explicação, isso não faz jurisprudência para toda a rua da Oura e para 

a Baixa. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguiu o senhor vice-presidente lembrando que o nosso ordenamento jurídico 

não permite a jurisprudência. Pensa que cada caso é um caso e esta é uma 

situação pontual e isolada da questão da rua da Oura. No entanto, compreendia a 

questão do senhor vereador Desidério Silva, mas a situação aqui tinha de 

encontrar um ponto de equidade que fosse justo. ----------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou se na emissão destas licenças é 

possível colocar novas cláusulas ao que lá está. Por exemplo, este caso concreto e 

olhando o que aqui está, se existir muitas queixas de ruído poderá ser motivo para 

retirar a licença, perguntado ainda se isso acaba por estar lavrado em algum lado. 

O senhor vice-presidente disse que sim relativamente ao horário e à 

obrigatoriedade de funcionamento de som, com respetiva ligação à plataforma e, 

neste aspeto, têm aqui uma forma de controlar. -----------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse querer um esclarecimento relacionado com 

o facto de se lembrar que, em determinada altura, havia um processo que era a 

monitorização do ruído e que todos os bares tinham os seus equipamentos que 

estavam ligados à GNR. Havia um controle, porque quando alguém se excedia havia 

um meio de intervenção por parte da GNR. Neste momento, gostaria de saber qual 

é o estado das coisas, se existe, e se estão ligados os limitadores de som. ---------  

Informou o senhor vice-presidente que continua tudo ligado e a funcionar. ----------  

O senhor presidente referiu que ao longo destes anos têm limitado muitos horários 
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de funcionamento nalguns bares. -----------------------------------------------------------  

Perguntou o senhor vereador Desidério Silva se isso acontecia em função desses 

sinais, respondendo o senhor presidente que era em função de todo um processo 

que era constituído. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que, do seu ponto de vista, estar aqui o Ocean 

Infinity Bar ou estar outro qualquer era igual. Isto era no sentido de haver 

alguma equidade, e com a licença especial de ruído a câmara municipal tem um 

mecanismo de controlo efetivo. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou onde era exatamente este bar 

respondendo o senhor vice-presidente que era o bar de apoio do Clube Praia da 

Oura. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se não se enganava, já houve uma 

deliberação sobre isto há algum tempo. Partilhava da opinião dos senhores 

vereadores, reforçando que devem ter algum cuidado com esta situação. Não há 

jurisprudência, mas há uma questão de tratamento de igualdade entre todas as 

pessoas que queiram fazer este tipo de exploração. -------------------------------------  

Disse ainda que o preocupa o facto de irem dar uma oportunidade, só que só vão 

verificar à posteriori, e todos sabem que a fiscalização nem sempre funciona. 

Ficaria mais confortável se houvesse uma abordagem a responsabilizar 

antecipadamente o promotor e dizer como é que eles pretendem minimizar o ruído. 

Fazer um bar com música no exterior vai sempre provocar barulho e isso é 

inevitável. A questão aqui é saber como é que eles pretendem fazer isso. Se é um 

processo de arrastamento, se vamos dar uma oportunidade e eles não vão cumprir, 

e se vamos dar mais tempo é preciso saber limitar, e aquilo que o senhor vereador 

António Coelho estava a dizer, impor logo regras à partida, em relação aos 

decibéis que são permitidos, para que eles possam funcionar, mas também 

respeitar o direito ao descanso das pessoas ali à volta. ---------------------------------  

Considerou o senhor vereador que era bom que isso ficasse bem plasmado aqui e 

que na prática é a câmara a dizer “vejam lá se se portam bem outra vez”, e que 

tem que se ser mais concretos relativamente a isso. ------------------------------------  

O senhor vice-presidente explicou ao senhor vereador Victor Ferraz que as 

propostas quando são elaboradas são subscritas por ele, mas em consonância com 

aquilo que é, naturalmente, a competência do senhor vereador Ricardo Clemente, 

no sentido em que a Polícia Municipal terá aqui um papel importante. Disse o 

senhor vice-presidente que trabalham em conjunto, esta era a proposta, mas 
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antes de a formular teve a oportunidade de debater o assunto com o senhor 

vereador Ricardo Clemente, e a função da Polícia Municipal é efetivamente 

garantir que sejam cumpridas todas as normas que estão aqui estabelecidas e é 

isso que vão fazer. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz considerou que se ficar escrito ainda será 

melhor. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores 

Ricardo Clemente e Desidério Silva; abstiveram-se os senhores vereadores Victor 

Ferraz e António Coelho. --------------------------------------------------------------------  

 

= OBRAS MUNICIPAIS E FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS EM PROCEDIMENTOS PLURIANUAIS 

ACOMPANHADOS PELA DIVISÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS 

MUNICIPAIS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto foi apresentada uma informação, subscrita pelo senhor 

chefe da Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais, do seguinte teor: --------------   

“Tendo em conta a necessidade de estimar os valores de execução em procedimentos 

plurianuais, estes serviços propõem a seguinte repartição de encargos: -------------------  

Ano de 2022: ----------------------------------------------------------------------------------  

Empreitada de execução de unidade de cuidados continuados na Guia 700.000,00€ mais 

IVA --------------------------------------------------------------------------------------------  

Empreitada de reabilitação da antiga Igreja Matriz 407.073,44€ mais IVA --------------  

Empreitada de execução do Lar de Fontainhas 800.000,00€ mais IVA --------------------  

Empreitada de substituição de sistema de AVAC do edifício Paços do Concelho de 

Albufeira 800.000,00€ mais IVA ------------------------------------------------------------  

Ano de 2023: ----------------------------------------------------------------------------------  

Empreitada de execução de unidade de cuidados continuados na Guia 2.550.000,00€ 

mais IVA ---------------------------------------------------------------------------------------  

Empreitada de reabilitação da antiga Igreja Matriz 1.000.000,00€ mais IVA 

Empreitada de execução do Lar de Fontainhas 2.050.000,00€ mais IVA ------------------  

Empreitada de substituição de sistema de AVAC do edifício Paços do Concelho de 

Albufeira 523.395.75,00€ mais IVA ---------------------------------------------------------  

Ano de 2024: ----------------------------------------------------------------------------------  

F – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
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Empreitada de execução de unidade de cuidados continuados na Guia 250.000,00€ mais 

IVA --------------------------------------------------------------------------------------------  

Empreitada de reabilitação da antiga Igreja Matriz 10.000,00€ mais IVA ----------------  

Empreitada de execução do Lar de Fontainhas 3.650.000,00€ mais IVA ------------------  

Empreitada de substituição de sistema de AVAC do edifício Paços do Concelho de 

Albufeira 10.000,00€ mais IVA --------------------------------------------------------------  

É tudo quanto à data me cumpre informar à excelentíssima Reunião de Câmara, remeto 

à consideração superior.” ---------------------------------------------------------------------  

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

serviços, aprovar a nova repartição de encargos nela sugerida para as empreitadas 

referidas, solicitando para evolução do processo, a necessária autorização por 

parte da digníssima assembleia municipal, nos termos previstos no artigo sexto da 

lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro e dos números 

um e seis do artigo vigésimo segundo do Decreto-Lei número cento e noventa e 

sete, barra, noventa e nove, de oito de junho, na redação em vigor. -----------------   

A eficácia deste ato fica condicionada à sua inclusão, e consequente aprovação, na 

alteração - modificação permutativa ao Orçamento e ao Plano Orçamental 

Plurianual 2022-2026 e da alteração – modificação permutativa às Grandes Opções 

do Plano 2022-2026. -------------------------------------------------------------------------  

  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou ao senhor presidente se a questão 

da taxa de recursos hídricos foi retirada da reunião de câmara, tendo aquele 

respondido afirmativamente.  ---------------------------------------------------------------  

Queria também deixar nota de que o e-mail a pedir informação teria sido enviado 

na quinta-feira, pelo que julgava saber, e dado que houve as eleições em que os 

serviços estiveram ocupados com esse processo todo, não foi possível dar 

resposta. --------------------------------------------------------------------------------------   

Gostava também que ficasse assente que fizessem chegar com, pelo menos, 

conhecimento dos vereadores responsáveis dos pelouros, a fim de terem 

conhecimento desse pedido de informações e tratarem eles também dessa 

situação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que assim fará e disso já havia dito à 

senhora vereadora Cláudia Guedelha. ------------------------------------------------------  

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 

Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a 

G – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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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): 56953IT de 21-12-2020; 56953II de 21-12-2020; 

56953CE de 21-12-2020 e 56953 de 21-12-2020 -------------------------------------------  

Processo n.º: 80/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ana Laura Franco Rodrigues ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Pegas, freguesia de Paderne -------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar ---------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de treze de 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): 43434 de 07-10-2019; 15357 de 07-04-2020; 26186 de 

30-06-2020; 41745 de 01-10-2020; 11377 de 03-02-2021; 6924 de 05-02-2021 e 

50910 de 30-09-2021-------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 74/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Justus Berthold kammuller -----------------------------------------------------  

Local da Obra: Montes Juntos, freguesia da Guia -------------------------------------------  

Assunto: Exposição – Alteração de materiais, cores e acabamentos -----------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aceitar a pretensão, alterando a condição 

determinada por deliberação de câmara de trinta de março de dois mil e vinte e 

um. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
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 Requerimento (s) n.º (s): 63965 de 15-12-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 06/2021/63965 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Liliana Sofia dos Santos Guerreiro e Filipe Miguel Leitão Martins -----------  

Local da Obra: Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------  

Assunto: Pedido de parecer favorável da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 1 e 2 do 

art.º 54.º da Lei 91/95 de 02 de setembro, na redação em vigor, para efeitos de 

constituição de compropriedade --------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar certificar que a Câmara não vê 

inconveniente na aquisição do prédio em causa em regime de compropriedade, nos 

termos do parecer do Consultor Jurídico Municipal de dezassete de janeiro de dois 

mil e vinte e dois e da Chefe de Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de Apoio 

ao Investidor de dezoito de janeiro de dois mil e vinte e dois. ------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 16643 de 20-04-2020; 13845 de 16-03-2021; 18705 de 

12-04-2021; 19411 de 14-04-2021; 36582 de 09-07-2021; 37950 de 16-07-2021 e 

62170 de 03-12-2021 -------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 18/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Luís da Costa Resende ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada de Albufeira, Edifício 2 Irmãos, fração C – Torre da 

Medronheira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ---------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edifício – 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 vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e dois. ------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 41340 de 29-09-2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 733/1985 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carlos Ferreira dos Santos e Dina Maria Fernandes de Oliveira Santos -----  

Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Licença – Demolição de edificação existente e construção de moradia 

unifamiliar com piscina, maciços e portões de entrada --------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dezassete 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. ----------------------------------------------------------  
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A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 29642PE de 20-07-2020; 29642 de 20-07-2020; 

402270II de 23-09-2020; 40270 de 23-09-2020; 33870IT de 25-06-2021; 33870 de 

25-06-2021; 54724II de 22-10-2021 e 54724 de 22-10-2021 ----------------------------  

Processo n.º: 64/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Fernando Manuel Campos Simões ----------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada de Patroves, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------------  

Assunto: Licença – Alteração empreendimento turístico em espaço rural -----------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por maioria, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo em 

conta o parecer técnico de dezassete de janeiro de dois mil e vinte e dois e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de 

dezasseis de novembro de dois mil e vinte e um. -----------------------------------------  

Absteve-se o senhor vereador António Coelho. -------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 41929 de 02-10-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 110/2003 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Turistrem – Transporte de Passageiros, Lda. ----------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Orada, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -----------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina, casa das máquinas, car-

port e muro de limite -------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dezanove 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 
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decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

Mais foi deliberado, aceitar as cores e revestimentos propostos. ---------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 5071 de 31-01-2020; 8611IT de 12-02-2021; 8611 de 12-

02-2021; 30813 de 11-06-2021; 47037IT de 08-09-2021; 47037 de 08-09-2021 e 

65686 de 27-12-2021 -------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 37/2017 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Feliciana Monteiro da Silva ----------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Palmeira, Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ---  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, muro de vedação e piscina --------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura tal como é requerido 

tendo em conta o parecer técnico de dezoito de janeiro de dois mil e vinte e dois. -  

 Requerimento (s) n.º (s): 46816 de 02-11-2020 e 18578 de 09-04-2021 ---------------  

Processo n.º: 4CP/2014 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Briomogal – Sociedade Imobiliária, S.A. ---------------------------------------  

Local da Obra: Estrada Nacional 125 Km 68, Tavagueira, freguesia da Guia ---------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Alterações em edificação comercial -----------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de seis de dezembro de dois mil e vinte e um, mandar 

notificar o requerente da intenção de proceder à inviabilização da operação 

urbanística, em face das desconformidades com as normas legais e regulamentares 

aplicáveis. -------------------------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

Mais delibera esta Câmara dar conhecimento à Divisão de Fiscalização e Vistorias. 
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 Requerimento (s) n.º (s): 17494 de 28-04-2020; 45418 de 23-10-2020; 18417 de 

09-04-2021; 30717 de 11-06-2021 e 52323 de 11-10-2021 --------------------------------  

Processo n.º: 33IP/2020 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Fernando Manuel Inácio Peres -------------------------------------------------  

Local da Obra: Tavagueira, Lote n.º 3, freguesia da Guia -----------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação -------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente o parecer 

técnico de vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo 

de sessenta dias para resposta. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 29962PT de 20-07-2020; 29962CMDF de 20-07-2020; 

29962 de 20-07-2020 e 49456 de 22-09-2021 --------------------------------------------  

Processo n.º: 179/2006 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Dafi, Société à Responsabilité, Lda. -------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro de Águia, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação 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 vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e dois. -----------  

 Requerimento (s) n.º (s): 43700IT de 14-10-2020; 43700 de 14-10-2020; 41361IT 

de 04-08-2021; 41361 de 04-08-2021; 56161 de 29-10-2021 e 62772 de 07-12-2021 ---  

Processo n.º: 80/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Lilian Tudosa --------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua da Vinha, Vale da Azinheira, Patã de Baixo, freguesia de Albufeira e 

Olhos D’Água ----------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação plurifamiliar com muro de vedação----------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por maioria, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte e dois.  

Votou contra o senhor vereador António Coelho. -----------------------------------------  

Absteve-se o senhor vereador Desidério Silva. -------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 50582 de 17-11-2020; 53709 de 02-12-2020; 25279 de 

14-05-2021; 43506 de 16-08-2021 e 50582 de 17-11-2020 --------------------------------  
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Processo n.º: 78/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ângelo Miguel Vilarinho Louzeiro -----------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar --------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e quatro 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): 44491 de 19-10-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 73/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ana de Lurdes Coelho Guerreiro Jorge ----------------------------------------  

Local da Obra: Cabanita, freguesia de Paderne ----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação existente, construção de anexo 

e piscina ---------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte 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 
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Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as quinze horas. ---   

 Requerimento (s) n.º (s): 45211 de 22-10-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 70/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Paulo Jorge Amaro Reis e Alexandra Sofia Cavaco Cabrita Coelho -----------  

Local da Obra: Urbanização Vila Rosal, Lote n.º 4, Sesmarias, freguesia de Albufeira e 

Olhos D’Água ----------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – construção de moradia unifamiliar, piscina, casa de máquinas e 

muros de vedação -----------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e quatro 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): 8526PE de 22-02-2018, 8526 de 22-02-2018; 56849 de 

07-12-2018; 54894PE de 12-12-2019; 54894IT de 12-12-2019; 54894II de 12-12-

2019; 54894 de 12-12-2019; 2532 de 14-01-2021; 49015 de 20-09-2021 e 63586 de 

14-12-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 11/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Oceanbehavior, Lda. ------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale de Pegas, freguesia de Paderne ----------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação -------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente o parecer 

técnico de vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo 

de sessenta dias para resposta. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 64957 de 21-12-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 06/2021/64957 ----------------------------------------------------------------  
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Requerente: Gilberto Cabrita da Palma, tendo como representante Ana da Palma 

Almeida ----------------------------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Alcaria, freguesia de Paderne -----------------------------------------------  

Assunto: Pedido de parecer favorável da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 1 e 2 do 

art.º 54.º da Lei 91/95 de 02 de setembro, na redação em vigor, para efeitos de 

constituição de compropriedade --------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar certificar que a Câmara não vê 

inconveniente na aquisição do prédio em causa em regime de compropriedade, nos 

termos do parecer do Consultor Jurídico Municipal e da Chefe de Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte e seis de janeiro de 

dois mil e vinte e dois. ----------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47365PE de 05-11-2020 e 47365 de 05-11-2020 ------------  

Processo n.º: 26CP/2020 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Christopher Michael Walton ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Alpouvar, freguesia de Paderne ----------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de edificação unifamiliar, vedação e piscina --  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de dezassete 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, 

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): 12244 de 15-03-2018; 6862 de 13-02-2019; 6862CE de 

13-02-2019; 36628 de 22-08-2019; 5827PU de 05-02-2020; 5827 de 05-02-2020; 

5827II de 05-02-2020; 5827IT de 05-02-2020; 5827PI de 05-02-2020; 56354DAVE 

de 17-12-2020; 56354II de 17-12-2020; 56354 de 17-12-2020; 11031 de 26-02-2021; 

6651 de 28-04-2021, 6651IT de 28-04-2021; 34653PT de 30-06-2021; 34653 de 30-
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06-2021; 34653II de 30-06-2021; 34653IT de 30-06-2021; 64870 de 20-12-2021 e 

3375 de 18-01-2022 --------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 18/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rui Pedro Guerra Correia e Outra ----------------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Pontão, Texugueiras, freguesia de Ferreiras -----------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muro de vedação --------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e dois e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de catorze 

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

 Requerimento (s) n.º (s): 36474 de 21-08-2019; 6615 de 10-02-2020; 34271 de 14-

08-2020; 3130 de 18-01-2021 e 65281 de 22-12-2021 -------------------------------------  

Processo n.º: 66/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Louro & Fajardo – Montagem de Refratários e Construção Civil, S.A. --------  

Local da Obra: Lagoas, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de conjunto de edifícios de habitação e equipamentos, 

espaços verdes, muros de vedação, piscina e obras de urbanização (acessos e 

estacionamento) -------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Assunto retirado. ----------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 63047 de 10-12-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 06/2021/63047 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Hermanaus Hendrikus Pieper ---------------------------------------------------  

Local da Obra: Guiné, freguesia de Paderne -------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de parecer favorável da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 1 e 2 do 

art.º 54.º da Lei 91/95 de 02 de setembro, na redação em vigor, para efeitos de 

constituição de compropriedade --------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar certificar que a Câmara não vê 

inconveniente na aquisição do prédio em causa em regime de compropriedade, nos 

termos do parecer do Consultor Jurídico Municipal e da Chefe de Divisão de 

Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de vinte e seis de janeiro de 

dois mil e vinte e dois. ----------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 29902IT de 21-07-2020; 29902CE de 21-07-2020; 29902 

de 21-07-2020; 45525 de 30-08-2021 e 52121 de 08-10-2021 ----------------------------  
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Processo n.º: 62/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Construções Aldeia Praia da Oura, Lda ----------------------------------------  

Local da Obra: Areias S. João, Lote n.º 6, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água --------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação -------   

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, deliberado uma deslocação ao local e decisão posterior. ---------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 44311PE de 09-10-2019; 44131IT de 09-10-2019; 44131 de 

09-10-2019; 55143PE de 07-12-2020; 55143IT de 07-12-2020; 55143 de 07-12-2020; 

31866 de 16-06-2021; 38360 de 20-07-2021 e 1040 de 06-01-2022 ---------------------  

Processo n.º: 77/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Augusto Lopes e Carmina do Carmo Morais Mota ------------------------  

Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Construção de Hotel Residencial ----------------------------------------  

Apreciação do licenciamento. -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente o parecer 

técnico de vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo 

de sessenta dias para resposta. ------------------------------------------------------------  

= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA = 

Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs o 

senhor presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo quinquagésimo 

sétimo do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de 

setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da ata em minuta. ----------  

Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a 

minuta, também por unanimidade. ----------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 

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

= ENCERRAMENTO = 

E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas onze horas e quarenta minutos, foi 

a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser assinada pelo 

senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, diretora de 

Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que secretariei. --------  
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