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Câmara Municipal de Albufeira 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022 

Ao décimo sexto dia do mês de fevereiro do ano 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 extraordinária pública da Câmara Municipal de Albufeira, sob a presidência do 

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

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

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

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

Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e 

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

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

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

= AUDIÇÃO DO PÚBLICO = 

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

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

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

 

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

da Tesouraria do dia quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, eram das quantias 

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

Operações Orçamentais – trinta e oito milhões, quinhentos e sete mil, novecentos e 

vinte e oito euros e seis cêntimos. -----------------------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos 

e cinco euros e quinze cêntimos. -------------------------------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

  Do Decreto-Lei n.º 22/2022, de seis de fevereiro, que altera as medidas 

relativas ao Certificado Digital COVID da UE; ----------------------------------------------   

  Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2022, de seis de fevereiro, que 

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

  Do Decreto-Lei n.º 23/2022, de catorze de fevereiro, que prorroga o prazo de 

transferência das competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais 

A – GENERALIDADES  
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no domínio da ação social; ---------------------------------------------------------------------  

= TOMADAS DE CONHECIMENTO – PAGAMENTOS AUTORIZADOS E 

EFETUADOS E OUTROS ASSUNTOS = 

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

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

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

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

= TOMADAS DE CONHECIMENTO – ASSUNTOS JURÍDICOS = 

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

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

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

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

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

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

= INFORMAÇÕES – RELATÓRIOS DE PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO = 

Relativamente a este assunto foi apresentada uma informação subscrita pela senhora 

chefe da Divisão Jurídica e de Contencioso relativa ao solicitado, neste âmbito, pelo 

senhor vereador António Coelho, documento que se dá por integralmente transcrito e 

do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente 

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

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

= INFORMAÇÕES = 

O senhor vereador Desidério Silva perguntou se os vereadores não permanentes 

tinham recebido algum convite para a Volta ao Algarve. ------------------------------------  

O senhor presidente disse que todos os membros da câmara municipal receberam 

apenas uma informação, uma vez que este apoio foi deliberado pela própria câmara 

municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou se este seria o normal procedimento para 

os eventos aprovados pela câmara municipal. ------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente respondeu afirmativamente e explicou que este é o 

procedimento normal para eventos aprovados por este órgão. Afirmou seguidamente 

que os membros da câmara municipal iriam receber convites para os eventos em que a 

câmara municipal não participou, como poderá ser o caso de uma conferência de 

imprensa promovida pelos serviços. Referiu depois que o objetivo da informação foi dar 

conhecimento atempadamente da realização do evento. Disse ainda que as credenciais 
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da Volta ao Algarve já foram pedidas à organização, pelo que em breve serão 

distribuídas a todos os membros da câmara municipal. --------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho agradeceu a informação e disse que teria muito 

prazer em estar presente no evento. --------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que vai ser feita uma partida simbólica na Marina de 

Albufeira, sendo precedida pela componente do desporto escolar, uma vez que as 

crianças das escolas vão praticar ciclismo por volta das dez horas da manhã. -------------  

O senhor presidente disse que este ano o Cross das Amendoeiras em Flor se deve 

realizar no dia vinte e sete de fevereiro corrente. Referiu depois que o prazo de 

reclamação do processo em tribunal dos resíduos sólidos terminou no dia catorze de 

fevereiro também corrente e não foi apresentado qualquer recurso da decisão, pelo 

que à partida o processo vai poder avançar. Terminou dizendo que este processo se 

encontra em tribunal há cerca de três anos, o que é muito complicado, até porque está 

em causa a saúde pública. ---------------------------------------------------------------------  

Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, 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 três de fevereiro 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, nos seguintes dias do mês de 

fevereiro corrente: ---------------------------------------------------------------------------   

 Clube de Basquete de Albufeira, para deslocação a Quarteira, no dia cinco; -----------   

  Guia Futebol Clube, para deslocação a Olhão, no dia cinco; -----------------------------   

 Imortal Desportivo Clube, para deslocação a Faro, no dia seis; -------------------------   

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 

trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de 
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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. ------------------------------------------   

= TRANSPORTES – ATLÉTICO CLUBE DE ALBUFEIRA, IMORTAL BASKET CLUB, 

E IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em onze de fevereiro corrente, 

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

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

autorizou a disponibilização dos transportes solicitados pelo Atlético Clube de 

Albufeira, para deslocação a Castro Verde, no dia doze de fevereiro corrente, pelo 

Imortal Basket Club, para deslocações a Portimão, no dia doze também de fevereiro 

corrente, e a Lisboa, com saída no dia treze e regresso no dia catorze também de 

fevereiro corrente, e pelo Imortal Desportivo Clube, para deslocação a Olhão, também 

no dia doze de fevereiro corrente, para participação em atividades desportivas e 

recreativas, bem como a realização do trabalho suplementar necessário para a 

realização do transporte, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a 

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

barra dois mil e catorze, de vinte de junho, e, conforme o disposto no número três do 

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

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

Foi deliberado, por unanimidade 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 dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, por 

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

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

= TRANSPORTES – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor vice-presidente, no impedimento do senhor presidente, 

em três de fevereiro 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, autorizou a disponibilização do transporte solicitado 

pelo Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a Loulé, no dia cinco de fevereiro 

corrente, para participação em atividades desportivas no âmbito do calendário 

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

realização do transporte, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a 

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

barra dois mil e catorze, de vinte de junho, e, conforme o disposto no número três do 

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

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

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

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

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

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

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 

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

pelo senhor vice-presidente, em dez de fevereiro 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, recreativas e 

religiosas, nos seguintes dias do mês de fevereiro também corrente: ---------------------   

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, para deslocação a 

Vidigueira, no dia vinte e sete; ---------------------------------------------------------------   

 Fábrica da Igreja Paroquial de S. José de Ferreiras, para deslocação a Fátima, com 

saída no dia dezanove e regresso no dia vinte; ----------------------------------------------   

 Albufeira Futsal Clube, para deslocação a Portimão, no dia vinte e seis; ---------------   

 Atlético Clube de Albufeira, para deslocação a Setúbal, no dia dezanove; -------------   

 CBA – Clube de Basquete de Albufeira, para deslocação a Faro, no dia vinte e sete; --  

 Clube Desportivo Areias de São João, para deslocação a Braga, com saída no dia 

vinte e cinco e regresso no dia vinte e seis; -------------------------------------------------   
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 Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Silves, no dia dezanove, a Faro e a 

Tavira, no dia vinte e seis, e a Olhão e a Tavira, ambas no dia vinte e sete; ---------------   

 Guia Futebol Clube, para deslocações a Portimão e a Ourique, ambas no dia vinte e 

seis, a Loulé, a Odiáxere e a Silves, todas no dia vinte e sete; -----------------------------   

 Imortal Basket Club, para deslocações a Queluz, no dia dezanove, a Lisboa e a 

Leiria, com saída no dia dezanove e regresso no dia vinte, e a Faro, no dia vinte e seis; --   

 Padernense Clube, para deslocações a Campinas (Loulé) e a Portimão, ambas no dia 

vinte e seis. ------------------------------------------------------------------------------------   

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 estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador António Coelho, 

que a seguir à votação regressaram à sala, tendo o senhor presidente reassumido 

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

= APOIOS – ALBUFEIRA SURF CLUBE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em quatro de fevereiro 

corrente, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------   

“Pelo Albufeira Surf Clube, através do documento em anexo, é solicitado à Câmara 

Municipal de Albufeira apoio para a realização pela 3.ª vez de uma etapa do Circuito 

Regional de Surf, a realizar nos próximos dias 05 e 06 de Fevereiro na Praia do Amado. -  

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

1. A Federação Portuguesa de Surf delegou no Albufeira Surf Clube a organização pela 
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3.ª vez da Etapa do Campeonato Regional de Surf devido às excelentes condições 

existentes no nosso concelho para a modalidade assim como a excelente organização 

nos anos anteriores; -----------------------------------------------------------------------  

2. O evento contará com a participação de 40 atletas do concelho e de todo o Algarve 

distribuídos pelas categorias de sub12, sub14 e sub18; ----------------------------------  

3. O evento foi inicialmente previsto e tudo organizado para realizar-se na Praia da 

Galé mas devido às condições do mar previstas para este fim-de-semana teve que 

ser transferido para a Praia do Amado como último recurso, uma vez que, se fosse 

cancelado, os atletas do concelho não teriam a hipótese de participar no Campeonato 

Regional. ------------------------------------------------------------------------------------   

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

5. Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil este pedido; --------------------------------------------------------------------  

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

75/2013 de 12 de Setembro, para que se decida sobre o pedido com 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal na 

reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 O empréstimo de 4 mesas, 8 cadeiras e 1 tenda pela DTDEC; ---------------------------  

 Comparticipação financeira no valor de 1.900,00€ para fazer face a despesas 

inerentes à organização do evento, mediante a apresentação dos comprovativos das 

mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

para a próxima reunião de câmara.” ----------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – FUETE – ASSOCIAÇÃO DE DANÇA DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em nove de fevereiro corrente, foi 

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

Através de documentação que se anexa à presente proposta vem a FUETE – Associação 

de Dança de Albufeira, solicitar apoio a esta edilidade para a realização dos 

espetáculos a levar a efeito no âmbito do Plano de Atividades 2022, através da 
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cedência do Auditório Municipal de Albufeira, nas seguintes datas: -----------------------  

∙ 22 de abril – “Espetáculo de Páscoa” ------------------------------------------------------  

∙ 29 de junho – “Espetáculo de Fim Ano Letivo 2021/2022” ------------------------------  

∙ 17 de julho – “Espetáculo de Workshop de Dança” ---------------------------------------  

∙ 8 de outubro – “Espetáculo de XVII Aniversário” ----------------------------------------  

∙ 20 de dezembro – “Espetáculo de Natal” -------------------------------------------------  

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

nas datas acima identificadas nos seguintes horários: 15H00 às 18H00, montagens e 

ensaios; 19H00 às 21H00 espetáculo (com início às 19H00) e desmontagens; ----------  

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

com receita de bilheteira no valor de € 4,00. --------------------------------------------  

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 adereços, 

nomeadamente, fatos de dança e participação nos festivais e concursos ao longo do 

ano; -----------------------------------------------------------------------------------------  

4. Que os espetáculos 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; -------------------  

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

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

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

de Albufeira à FUETE – Associação de Dança de Albufeira, nos dias e horários 

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

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

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

= APOIOS – MARINA MOTA – PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 

ESPETÁCULOS, LIMITADA – PROPOSTA = 

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

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

“Pedido de Cedência do Auditório Municipal de Albufeira Comédia “E Tudo o Morto 

Levou” – Marina Mota – Produção e Comercialização de Espetáculos, Lda. -----------------  

Através de documentação anexa, é solicitado o apoio do Município de Albufeira, 

consubstanciado em: --------------------------------------------------------------------------  

1. A cedência do Auditório Municipal nos dias 6, 7 e 8 de maio de 2022 para levar a 

efeito a comédia “ E Tudo o Morto Levou”, com o valor de ingresso de € 15,00; -------  

2. Disponibilização de meios humanos e técnicos (luz e som): ------------------------------  

3. Isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal de Albufeira. ----  

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

a) A disponibilidade do Auditório Municipal nos dias 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 a intervenção do Município de Albufeira nos domínios anteriormente referidos 

se consubstancia como eixo estratégico para o desenvolvimento turístico e cultural 

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

d) A necessidade de se manter uma regularidade nas atividades culturais e no empenho 

em desenvolver programas que fomentem o gosto e os hábitos culturais da população 
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do concelho; --------------------------------------------------------------------------------  

e) A Inexistência de pagamento de cachet por parte do Município de Albufeira; ---------  

f) Que os espetáculos 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; ------------------------------------------------------------------  

g) Que a isenção requerida é concedida por deliberação da Câmara Municipal de acordo 

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

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

competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse municipal de 

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a cedência do Auditório 

Municipal à entidade requerente acima identificada nos dias e horários solicitados e 

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

a) Isentar a entidade requerente do pagamento das taxas de utilização do 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) Responsabilizar a requerente no que concerne à gestão da bilheteira e respetivas 

obrigações fiscais; -------------------------------------------------------------------------  

g) Responsabilizar a requerente pelo pagamento de SPA, licenciamento pela IGAC e 

demais compromissos e/ou obrigações decorrentes de imperativos legais; -------------  

h) Cumprimento dos horários previstos; -----------------------------------------------------  

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

19, que se anexam.” ------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – CARLOS CUNHA PRODUÇÕES, UNIPESSOAL LIMITADA  

– PROPOSTA =  

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

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

“Pedido de Cedência do Auditório Municipal de Albufeira Comédia “Ai a Minha Filha” – 

Carlos Cunha Produções, Unip. Lda. -----------------------------------------------------------  

Através de documentação anexa, é solicitado o apoio do Município de Albufeira, 

consubstanciado em: --------------------------------------------------------------------------  

1. A cedência do Auditório Municipal nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2022 para levar 

a efeito a comédia “Ai a Minha Filha”, com o valor de ingresso de € 12,50; ------------  

2. Disponibilização de meios humanos e técnicos (luz e som); ------------------------------  

3. Isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal de Albufeira. ----  

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

a) A disponibilidade do Auditório Municipal nos dias 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 a intervenção do Município de Albufeira nos domínios anteriormente referidos 

se consubstancia como eixo estratégico para o desenvolvimento turístico e cultural 

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

d) A necessidade de se manter uma regularidade nas atividades culturais e no empenho 

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

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

e) A inexistência de pagamento de cachet por parte do Município de Albufeira; ---------  

f) 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; ------------------------------------------------------------------  

g) Que a isenção requerida é concedida por deliberação da Câmara Municipal de acordo 

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

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

competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse municipal de 

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

i) Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  
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Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a cedência do Auditório 

Municipal à entidade requerente acima identificada nos dias e horários solicitados e 

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

a) Isentar a entidade requerente do pagamento das taxas de utilização do 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) Responsabilizar a requerente no que concerne à gestão da bilheteira e respetivas 

obrigações fiscais; -------------------------------------------------------------------------  

g) Responsabilizar a requerente pelo pagamento de SPA, licenciamento pela IGAC e 

demais compromissos e/ou obrigações decorrentes de imperativos legais; -------------  

h) Cumprimento dos horários previstos; -----------------------------------------------------  

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

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

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE ALBUFEIRA 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em nove de fevereiro corrente, foi 

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

“A Câmara Municipal de Albufeira em parceria com a Associação do Conservatório de 

Albufeira, pretende levar a efeito um Ciclo de Recitais destinados aos alunos do 4.º ano 

das Escolas do 1.º ciclo do Concelho de Albufeira, a realizar no Museu Municipal de 

Arqueologia, durante os meses de Abril e Maio do corrente ano (2022) de acordo com 

mapa anexo. ------------------------------------------------------------------------------------    

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

a) Esta atividade pretende criar um ciclo de visitas ao museu, promovendo deste modo 

o interesse pelo património cultural histórico-arqueológico, como pelo património 
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imaterial, no qual se insere a música; -----------------------------------------------------  

b) Esta iniciativa é uma excelente forma de estimular o gosto e o interesse cultural e 

artístico dos jovens do concelho; ---------------------------------------------------------  

c) Esta iniciativa é de grande interesse cultural e educacional para o Município; ---------  

d) Que a alínea u) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

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

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

e) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal; -----------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a realização no Museu Municipal, 

entre 19 de Abril e 10 de Maio 22, de acordo com mapa anexo, nos seguintes termos: ---   

 Cedência de transporte entre as escolas e o Museu, e vice-versa, nas datas e 

horários indicados;-------------------------------------------------------------------------  

 Disponibilização dos meio humanos e técnicos necessários.” ----------------------------  

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

 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ZONA NORTE DAS FERREIRAS / GUIA – 

CONCLUSÃO - AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO PARCIAL 

DE CAUÇÃO= 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Manuel António & Jorge 

Almeida, Construções, S.A., foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de 

liberação parcial de caução, datado de um de fevereiro de dois mil e vinte e dois, pelo 

qual se constata que todos os trabalhos se encontram em satisfatório estado de 

execução e conservação, razão porque se considera que se encontram reunidas todas as 

condições para se proceder à liberação de trinta por cento das cauções e quantias 

retidas para garantia da presente empreitada. ----------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de vistoria e mandar proceder 

à liberação de trinta por cento dos valores prestados para garantia da 

empreitada. -----------------------------------------------------------------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTES URBANOS DE ALBUFEIRA - SERVIÇO GIRO – LINHAS VERDE, 

AZUL, VERMELHA, VERMELHA 2 E LARANJA – LIBERTAÇÃO DE GARANTIA 

BANCÁRIA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto foi apresentada uma informação, com origem na Divisão 

B – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte teor: ---------------   

“Solicita a Eva Transportes, S.A. a libertação da garantia bancária n.º 00414959, de 

que anexa cópia, relativa ao ajuste direto para "prestação de serviços de transportes 

urbanos de Albufeira - Serviço GIRO - Linhas verde, azul, vermelha, vermelha 2 e 

laranja", que terminou a 3 de setembro de 2021, após prorrogação por 15 dias. ----------  

Tratando-se de uma prestação de serviços que se encontra concluída, tendo a empresa 

cumprido com as suas obrigações, de acordo com o disposto no caderno de encargos, 

não se vê inconveniente na libertação da garantia bancária em causa. ----------------------  

Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a 

libertação da garantia bancária solicitada pela requerente EVA Transportes, S.A.. -------   

É quanto cumpre informar.” -------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, proceder à liberação da garantia bancária nos 

precisos termos das informações dos serviços. -------------------------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTES URBANOS DE ALBUFEIRA - SERVIÇO GIRO – LINHAS VERDE, 

AZUL, VERMELHA, VERMELHA 2 E LARANJA – LIBERTAÇÃO DE DEPÓSITO 

CAUÇÃO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto foi apresentada uma informação, com origem na Divisão 

de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte teor: ---------------   

“Solicita a Eva Transportes, S.A. a libertação do depósito caução n.º 9-2009334-178-

002, de que anexa cópia, relativa ao ajuste direto para "prestação de serviços de 

transportes urbanos de Albufeira - Serviço GIRO - Linhas verde, azul, vermelha, 

vermelha 2 e laranja", que terminou a 31 de dezembro de 2021. ---------------------------  

Tratando-se de uma prestação de serviços que se encontra concluída, tendo a empresa 

cumprido com as suas obrigações, de acordo com o disposto no caderno de encargos, 

não se vê inconveniente na libertação do depósito caução em causa. -----------------------  

Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a 

libertação do depósito caução, conforme solicitado pela requerente EVA Transportes, 

S.A.. --------------------------------------------------------------------------------------------  

E quanto cumpre informar.” -------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, proceder à liberação da garantia bancária nos 

precisos termos das informações dos serviços. -------------------------------------------  

 

= PLANOS – PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – ESTUDOS DE 

CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 2.ª E 3.ª FASE – INFORMAÇÃO = 

C – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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Relacionada com o assunto em título referido e subscrita pela senhora chefe da Divisão 

de Planeamento e Reabilitação Urbana, em regime de substituição, foi apresentada uma 

informação, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------   

”1. Antecedentes: -----------------------------------------------------------------------------   

O Plano Diretor Municipal de Albufeira foi elaborado à luz do quadro legal definido pelo 

Decreto-lei 69/90, de 02 de março, no enquadramento do Plano Regional de 

Ordenamento do território do Algarve (PROTAL) aprovado pelo Decreto-Regulamentar 

n.º 11/91, de 21 de março, e ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

43/95 de 04 de maio. -------------------------------------------------------------------------  

Ao longo da sua vigência foi objeto das seguintes alterações: ------------------------------  

- Alterações de áreas de equipamentos: Deliberação n.º 2544/2007, de 28 de 

Dezembro; Deliberação n.º 2545/2007, de 28 de Dezembro; ------------------------------  

- Alteração por Adaptação ao PROT-Algarve: Deliberação n.º 871/2008, de 25 de 

Março; -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Retificação da Carta de Condicionantes: Deliberação n.º 2818/2008, de 27 de 

Outubro; ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Alteração ao Regulamento: Aviso n.º 12779/2015, de 02 de novembro; ------------------   

- Alteração por Adaptação ao POOC-BV: Declaração n.º 77/2021, de 23 de julho;--------  

- Alteração ao Regulamento: Procedimento atualmente em curso tendo sido deliberado 

dar o início ao procedimento em reunião de câmara realizada a 02/03/2021. -------------  

Foi iniciado procedimento de Revisão do PDM de Albufeira por deliberação de câmara 

de 29/04/2003 com base nos respetivos termos de referência apresentados, tendo 

sido publicado o Aviso n.º 5639/2003 a 24 de Julho, e decorrido o período de 

participação prévia determinada. Foi constituída a Comissão Mista de Coordenação, por 

Despacho do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, 

atualmente convertida em comissão de Acompanhamento [Aviso (extrato) n.º 

14991/2009 de 25 de Agosto], cuja respetiva constituição foi alterada pelo Aviso n.º 

11449/2011 de 24 de Maio (ver anexos). O procedimento acabou por não ter 

seguimento. ------------------------------------------------------------------------------------  

Posteriormente, à luz do novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

- Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJGIT), a Câmara Municipal de Albufeira, na 

sua reunião pública de 02/03/2016 deliberou dar início ao procedimento de revisão do 

Plano Diretor Municipal de Albufeira, com base nos termos de referência 

apresentados, definindo um prazo de elaboração de 3 anos. Foi igualmente deliberado 

estabelecer um período de 30 dias para a participação prévia do início do procedimento 
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e respetiva discussão pública do Relatório do Estado do Ordenamento do Território, e 

tomado conhecimento do “Relatório Sobre o Estado do Ordenamento do Território do 

Município” e dos “Termos de Referência do Procedimento de revisão do Plano Diretor 

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

Na sequência da publicação em Diário da República do Aviso n.º 3570/2016, de 16 de 

março decorreu o período de participação preventiva para formulação de sugestões e 

para a apresentação de informações, nos termos do n.º 2 do Artigo 88.º do (RJGIT). ----  

Foi constituída a Comissão Consultiva da revisão do Plano Diretor Municipal de 

Albufeira, prevista no artigo 83.º do RJGIT, tendo sido publicado o Aviso n.º 

8258/2016 em Diário da República, 2.ª série, n.º 125, a 01 de julho. -----------------------  

O prazo de elaboração foi prorrogado por Deliberação de Câmara na sua reunião 

pública de 06/03/2019 (Aviso n.º 6911/2019, de 17 de abril) por um período de 3 anos, 

nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 76.º do RJGIT que estabelece que a 

elaboração dos planos municipais só pode ser prorrogada, por uma única vez, por um 

período máximo igual ao previamente estabelecido. O prazo, contabilizado a partir do 

final do prazo previamente estabelecido, tem como limite 02/03/2022 de onde resulta 

a caducidade deste procedimento. -----------------------------------------------------------  

Atendendo às datas referenciadas e no sentido de dar continuidade aos trabalhos de 

Revisão do PDM foi, em reunião de Câmara realizada a 06/12/2021, determinada a 

Reabertura do Procedimento de Revisão do PDM, tendo mantido válidos os actos 

praticados e elementos produzidos no âmbito do procedimento anterior. ------------------  

Nessa sequência foi publicado o Aviso n.º 298/2022, a 06 de janeiro, encontrando-se a 

decorrer o período de participação prévia entre 06/01/2022 a 17/02/2022. -------------  

2. INFORMAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------  

Para além da indiscutível necessidade de revisão do instrumento em questão, cuja 

publicação inicial remota a 04/05/1995, a sua revisão foi tornada obrigatória com a 

publicação do Decreto-lei n.º 80/2015 de 14 de maio.---------------------------------------   

O decreto-lei n.º 80/2015, publicado a 14 de maio, estabeleceu o novo Regine Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) e operou uma profunda reforma no 

modelo de classificação do solo. --------------------------------------------------------------  

O novo conceito de classificação do solo, previsto no artigo 71.º do RJGIT, passou a 

prever apenas duas classificações, o solo urbano e o solo rústico, eliminando a categoria 

operativa de solo urbanizável ou de urbanização programada. ------------------------------  

O RJGIT passou a definir como solo urbano o que está total ou parcialmente 

urbanizado ou edificado, e como solo rústico aquele que, pela sua reconhecida aptidão, 
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se destine ao aproveitamento agrícola, pecuário, florestal, à conservação, à valorização 

e à exploração de recursos naturais, de recursos geológicos, de recursos energéticos, 

espaços naturais, culturais, de turismo, recreio e lazer, proteção de riscos, bem como 

todo aquele que não seja classificado como solo urbano. ------------------------------------  

O artigo 74.º define a Qualificação do solo, e o n.º 4 do referido artigo estabelece que 

a classificação do solo e a qualificação do solo obedecem a critérios uniformes, 

aplicáveis a todo o território nacional, a estabelecer por decreto regulamentar. O 

Decreto Regulamentar n.º 15/2015 a 19 de agosto veio estabelecer os critérios de 

classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e as 

categorias de solo rústico e solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo 

o território nacional. --------------------------------------------------------------------------  

O artigo 199.º do RJGIT, previa um prazo máximo de cinco anos após a entrada em 

vigor do diploma, para incluir as novas regras de classificação e qualificação do solo, 

sob pena de suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter sido alteradas. -   

Esse prazo, atendendo ao atual estado de pandemia, foi prorrogado por mais do que 

uma vez, sendo que a última alteração ao RJGIT, publicada através do Decreto-lei n.º 

25/2021 de 29/03, veio a estabelecer como prazo limite 31/12/2022. A ausência de 

inclusão nos Planos Municipais das regras de classificação e qualificação previstas no 

prazo estabelecido implica a suspensão das normas dos planos territoriais em vigor na 

área em causa, não podendo, nessa área e enquanto durar a suspensão, haver lugar à 

prática de quaisquer atos ou operações que impliquem a ocupação, uso e transformação 

do solo (n.º 2 do artigo 199.º do RJGIT). ----------------------------------------------------  

Mais estabeleceu que, se até 31/03/2022 não tiver lugar a primeira reunião da 

comissão consultiva, ou a conferência procedimental, por facto imputável ao município é 

suspenso o direito de candidaturas a apoios financeiros comunitários e nacionais que 

não sejam relativos à saúde, educação, habitação ou apoio social até à conclusão do 

procedimento, não havendo assim lugar à celebração de contratos programa (n.º 3 do 

artigo 199.º do RJGIT). -----------------------------------------------------------------------  

Atendendo à fase em que se encontram os trabalhos da Revisão do PDM, encontrando-

se concluídos os Estudos de Caracterização e Diagnóstico bem como e a proposta de 

definição do Âmbito da Avaliação Ambiental, estão reunidas os elementos necessários 

para prosseguir para a fase de acompanhamento prevista no n.º 3 do artigo 12.º da 

Portaria n.º 277/2015 de 10/09. -------------------------------------------------------------  

3. CONCLUSÃO: ------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, encontra-se o procedimento em condições da digníssima Câmara 
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Municipal, caso assim o entenda, deliberar: --------------------------------------------------  

1. Manifestar concordância com os Estudos de Caracterização e Diagnóstico e a 

proposta de definição do Âmbito da Avaliação Ambiental do procedimento de 

Revisão do PDM de Albufeira; -------------------------------------------------------------  

2. Submeter os referidos elementos mediante recurso à Plataforma Colaborativa de 

Gestão Territorial (PCGT), para apreciação das entidades externas no âmbito do 

Acompanhamento dos Planos Diretores Municipais, a realizar nos termos do previsto 

no artigo 83.º do RJIGT conjugado com o n.º 3 do artigo 12.º da Portaria n.º 

277/2015 de 10/09.” ----------------------------------------------------------------------  

O senhor diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, em 

regime de substituição, arquiteto Eduardo Viegas, disse que este procedimento foi 

iniciado em dois mil e dezasseis e foi reiniciado no final do ano transato. Explicou 

depois que os serviços têm estado a carregar na plataforma os elementos do início 

do procedimento e a CCDR vai agora replicar a constituição da comissão de 

acompanhamento, constituída por um conjunto largo de entidades que vão ter que 

nomear os seus representantes. Referiu seguidamente que a fase de 

caracterização e diagnóstico irá entrar na fase de acompanhamento do plano, em 

que as entidades vão ser convidadas a se pronunciar sobre o plano, podendo ou não 

concordar com a caracterização que foi feita do seu sector. Afirmou depois que 

enquanto isso os serviços irão trabalhar numa proposta preliminar, o que irá 

permitir que se promova a primeira reunião da comissão consultiva, cumprindo 

assim o que está previsto na legislação. Explicou seguidamente que o que está a 

ser apreciado neste momento são documentos produzidos em dois mil e dezasseis 

ou dois mil e dezassete, documentos que foram atualizados. Reconheceu ainda que 

se tratam de documentos bastante extensos, pelo que não houve tempo para uma 

leitura cuidadosa dos mesmos, embora cada entidade no seu setor possa agora 

identificar eventuais falhas ou incorreções. -----------------------------------------------   

O senhor vereador Desidério Silva disse que analisou os documentos e que é difícil 

fazer uma leitura cuidadosa dos mesmos face ao enorme volume que eles 

comportam. Referiu depois que confia que tanto o município como a equipa técnica 

tenham produzido um bom documento. Considerou ainda que se trata de um 

documento demasiado complexo para permitir um correto juízo de valor. 

Considerou seguidamente que talvez fosse bom que se produzisse um documento 

mais minimalista e explicativo dos principais pontos em causa, isto para possibilitar 

uma avaliação do que verdadeiramente é fundamental. Referiu também que o mais 
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importante neste momento é assegurar que o processo seja feito da forma mais 

célere possível. -------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a revisão ao PDM já devia ter sido 

feita, até porque se trata de um documento estrutural para o desenvolvimento do 

concelho. Defendeu depois que este documento deveria reunir a maior convergência 

possível na sua elaboração, dado que se trata de um documento estruturante que 

vai ter uma grande implicação num espaço temporal muito grande. Afirmou 

seguidamente que este documento poderá ajudar a resolver os grandes problemas 

estruturais que o concelho tem, desde logo o problema da falta de habitação. 

Considerou depois que o documento em apreciação se encontra bem estruturado, 

como aliás já acontecia com o documento apresentado em dois mil e dezoito, 

embora não entenda porque é que nessa data não se avançou logo com a revisão do 

PDM. Referiu ainda que acabou por sentir que foi um pouco pressionado pela Lei 

dos Solos, normativo que exige que até ao final de março próximo fique resolvida 

a questão da comissão consultiva, bem como a necessidade de plasmar a nova 

nomenclatura da classificação dos solos no PDM até ao final de dezembro também 

próximo. Disse depois que agora o mais importante é o processo avançar para que 

não se perca a oportunidade de concretizar um plano final, processo que deve ter 

a participação de todos para que se consiga dar um grande impulso ao concelho e 

resolver os grandes problemas estruturais que ainda vão surgindo. --------------------     

O senhor vereador António Coelho disse nada ter a acrescentar e desejou um bom 

trabalho aos serviços responsáveis pela condução do processo. -------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a lei foi alterada e agora está a 

ser dada oportunidade às pessoas que têm solos urbanos para os usar, uma vez 

que a partir daqui algumas coisas vão mudar. Referiu depois que houve aqui o bom 

senso de procurar que as pessoas usassem o seu direito e apresentassem junto da 

câmara municipal alguns projetos. Considerou seguidamente que os serviços fizeram 

um bom serviço e lembrou que esta alteração vai limitar a utilização de alguns 

solos em que hoje ainda é permitida a construção.---------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que este documento vai restringir muito o 

que pode ser feito em determinados solos, pelo que algumas pessoas poderão ficar 

bastante dececionadas com o mesmo, razão pela qual não entendeu muito bem a 

intervenção do senhor vereador Ricardo Clemente. --------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que aquilo que disse já foi transmitido 

aos munícipes de uma forma geral, quer através de reuniões realizadas nas juntas 
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de freguesia, quer também na própria assembleia municipal, pelo que as pessoas 

tiveram oportunidade durante quatro ou cinco anos de apresentar soluções. 

Defendeu depois que agora é tempo de virar a página, uma vez que não há tempo 

a perder. --------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Desidério Silva disse que não sabia que estas ações tinham tido 

lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o PDM é o documento mais 

importante para esta câmara municipal, dado que define uma estratégia. ------------  

O senhor vereador António Coelho disse que este documento é fundamental para o 

futuro do concelho, pelo que pediu aos técnicos da autarquia a sua melhor atenção 

para este processo. Referiu depois que este documento exige uma resposta e uma 

observação multidisciplinar de várias entidades. Considerou ainda que esta é uma 

oportunidade única para legalizar uma série de situações que não estão legais e 

que são uma dor de cabeça para este executivo e também para qualquer outro 

executivo que venha a gerir os destinos do município. Fez ainda notar que este 

processo irá exigir toda a atenção possível, principalmente pela interação que tem 

que existir entre as várias áreas que são consideradas no plano. ----------------------    

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que este documento é bastante 

consciente e levou muito tempo a ser executado, como é compreensível. Referiu 

depois que se tem de passar às pessoas a mensagem de que a lei está acima de 

tudo, havendo que respeitar uma série de entidades que fazem parte deste 

processo. Considerou ainda que este documento foi pensado para o bem da 

população do concelho. -----------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que neste novo plano existe uma 

questão relativa aos planos de pormenor, planos esses que podem vir a resolver 

alguns problemas que existem no concelho. ------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que o PDM é um documento estratégico ao nível técnico, 

mas sobretudo ao nível político, tudo sempre com respeito pelos outros normativos 

que existem nesta área. Lembrou ainda que agora apenas está em causa a 

caracterização e o diagnóstico, ou seja, ainda não se trata de qualquer opção, 

mas sim de factos. Afirmou seguidamente que tem a intenção de realizar várias 

reuniões com todos para melhor analisar as diversas vertentes do plano. Explicou 

também que gostaria que o plano fosse aprovado por unanimidade, tal como 

aconteceu com a Lei de Bases do Sistema Educativo há muitos anos. Lembrou 

depois que este documento é verdadeiramente estratégico para o desenvolvimento 
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do concelho, o que é diferente do desenvolvimento individual de cada um, como se 

pretende em muitas cartas enviadas para o município em que é expressa a vontade 

de passar a poder construir num determinado terreno. Referiu seguidamente que 

este documento será amplamente discutido e é desejável que também se criem no 

concelho parques industriais, parques comerciais, indústrias verdes, etc. Lembrou 

ainda que este plano é válido por dez anos, pelo que Albufeira já deveria estar na 

terceira geração do mesmo, mas vai apenas para a segunda geração. Referiu 

seguidamente que no Algarve apenas as revisões aos planos de Silves e de Lagoa 

estão aprovadas, estando os restantes municípios mais ou menos ao nível de 

Albufeira. Afirmou ainda que é seu desejo fazer reuniões periódicas com todos, o 

que também incluirá os técnicos da autarquia responsáveis por esta área. Disse 

depois que também tem de se ter algum cuidado para não passar a mensagem de 

que agora vão ser legalizadas todas as situações ilegais que existem no concelho. --  

O senhor Desidério Silva perguntou se futuras alterações ao PROT poderão 

implicar alterações ao PDM. ----------------------------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que a CCDR não prevê qualquer alteração 

ao PROT nos próximos tempos.  ------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que na próxima semana se iria reunir com o senhor 

arquiteto Eduardo Viegas e com a senhora arquiteta Elisabete Silva para planear 

os próximos passos do procedimento, com vista a tornar o processo o mais célere 

possível.  --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se as próximas alterações poderão 

estar relacionadas com a nova Lei dos Solos. ---------------------------------------------  

O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que existe uma nova Lei de Bases, um 

novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e uma nova 

Classificação do Solo. Explicou depois que agora já não pode haver solo urbanizável 

e tem que se marcar o solo urbano efetivamente existente, o que vai criar um 

grande espartilho nos perímetros urbanos, daí a expetativa de expansão ficar 

bastante limitada. Referiu ainda que a lei estabelece o dia trinta e um de 

dezembro próximo como limite para o município fazer a adaptação, o que é um 

prazo muito difícil de cumprir e que mesmo municípios com processos mais 

avançados que Albufeira irão ter bastantes dificuldades em cumprir este prazo. 

Afirmou seguidamente que nessa altura poderá acontecer que a CCDR suspenda 

normas dos PDM’s que estejam incompatíveis com a nova legislação. -------------------   

O senhor presidente disse que os aspetos mais importantes dos PDM’s estão 
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excecionados desta eventual suspensão. ---------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

termos da mesma: ----------------------------------------------------------------------------   

1. manifestar concordância com os Estudos de Caracterização e Diagnóstico e com 

a proposta de definição do Âmbito da Avaliação Ambiental do procedimento de 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Albufeira; -----------------------------------------   

2. submeter os referidos elementos mediante recurso à Plataforma Colaborativa 

de Gestão Territorial (PCGT), para apreciação das entidades externas no âmbito 

do Acompanhamento dos Planos Diretores Municipais, a realizar nos termos do 

previsto no artigo octogésimo terceiro do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial conjugado com o número três do artigo décimo segundo da 

portaria número duzentos e setenta e sete, barra, dois mil e quinze de dez de 

setembro. --------------------------------------------------------------------------------------  

= 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 dez horas e quinze 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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