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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 5 DE ABRIL DE 2022 

Ao quinto dia do mês de abril 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 

ordinária pública da Câmara Municipal de Albufeira sob a presidência do seu 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. ----------   

Não participou o presidente, senhor José Carlos Martins Rolo, que se encontra 

ausente por motivos de saúde, e cuja falta a câmara deliberou, por unanimidade, 

considerar justificada. ------------------------------------------------------------------------  

Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e 

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

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

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

= AUDIÇÃO DO PÚBLICO = 

O senhor vice-presidente saudou os presentes e disse que hoje a reunião é 

pública, com a intervenção do público. Seguidamente deu a palavra ao munícipe 

inscrito. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Tomás Filipe Cavaco Ramos - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia 

a todos. O problema, a primeira questão que me traz por cá, trata-se de uma questão 

com algumas sensibilidades, e o que me fez vir cá, foi que testemunhei na quinta-feira 

um episódio que acho lamentável, ainda para mais numa cidade que se autointitula 

“Capital do Turismo”, que foi ver um casal com um carrinho de bebé, na casa dos vinte 

anos, em plena baixa de Albufeira, às quatro da tarde, serem abordados se queriam 

comprar, efetivamente, estupefacientes. E é uma questão sensível uma vez que, depois 

de ter falado com vários comerciantes amigos da baixa, é um problema que incomoda 

bastantes até, há cerca de vinte indivíduos que andam na baixa e estamos no início do 

mês de abril, a abordar de uma forma quase diária quem nos visita, e é preocupante, 

porque por um lado existe uma questão étnico-racial uma vez que são indivíduos de 

etnia cigana, por outro lado, não são indivíduos residentes no concelho, ou seja, tendo o 

nosso município, ainda para mais o Gabinete de Ação Social uma boa relação com a 

comunidade cigana do concelho, causa em certo atrito entre, entre estas entidades. 

Estes, este grupo, ou vários grupos de cerca de vinte indivíduos atuam na zona das 

escadas rolantes, na Praça dos Pescadores, na Avenida da Liberdade, na Praça 
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Engenheiro Duarte Pacheco e na Avenida 25 de Abril, ou seja, posso ter falado com 

conhecidos e ter conhecimento de algumas denúncias, continuamos a ter indivíduos a 

abordarem turistas a cinquenta, cem metros do posto da GNR da baixa, o que contribui 

para uma imagem, a denegrir a imagem da cidade. É assim, efetivamente se isto 

acontece, é porque algo está a falhar, e algo está a falhar, porque apesar de não 

estarem provavelmente a vender estupefacientes e substâncias ilícitas, estão a vender 

algo. E se estão a vender algo, algo que não é tributado, ainda para mais podem ser 

medicamentos, como já me tentaram explicar que até pode ser ben-u-ron, paracetamol 

com anestesiante dentário, esperamos, por um dia não aparecermos na imprensa 

internacional com turistas a terem overdoses ou obstrução de artérias ou veias, e 

depois de pouco serve promover Albufeira como um destino seguro. E é assim, eu acho 

que o executivo deve fazer algo, ainda para mais tendo um Conselho de Segurança, 

deve-se reunir com os comerciantes da baixa, creio com que não apenas da baixa, mas 

também da zona da Avenida Sá Carneiro, mas a questão aqui que é gritante é que 

anteriormente estas situações que são, digamos, normais numa vivência noturna da 

cidade, estão a acontecer em plena luz do dia, e pronto, é sinal que algo tem que ser 

feito, e eu ao questionar os meus amigos, alguns que têm negócios na baixa de 

Albufeira, falam do problema e veem o problema também não só pelas ações que têm, 

mas por exemplo, por se encontrarem nos estabelecimentos a consumir, coisa que 

podem perfeitamente, causa em certo desconforto a outros que clientes dos 

estabelecimentos, e depois chegam a ser, já chegaram a ser questionados pela polícia 

se têm alguma envolvência com estes, em parte, criminosos. Pronto, basicamente é a 

primeira questão. A minha segunda questão tem também a ver com o turismo, e há 

cerca de quatro anos foi falado por alto na existência de um código de conduta como 

existe nas cidades a sul de Espanha, uma vez que também em plena luz do dia, 

testemunhamos assim episódios um bocado, como já foram publicitados anteriormente 

de atentado ao pudor e outras coisas que denigrem também o turismo familiar da 

cidade e repelem, e efetivamente gostava de saber se o executivo prevê a 

implementação de algum código de conduta, uma vez que atualmente até temos uma 

equipa, creio que de efetivos da Polícia Municipal com cerca de vinte quatro ou vinte e 

seis elementos, portanto, até temos meios para fazer a fiscalização. Portanto, é só 

isso. Obrigado.” --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente agradeceu a intervenção do munícipe e perguntou se não 

havia mais intervenções. Sobre esta matéria disse que, infelizmente, é um 

problema não só de Albufeira, mas também de âmbito regional e nacional, 
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referindo que Albufeira tem nesta altura muitos turistas, ao contrário de alguns 

municípios da região, o que se torna apelativo para este tipo de venda ilícita e, 

naturalmente, não podemos compactuar com este tipo de situações. ------------------  

Em seguida, informou o senhor Tomás Ramos que já reuniram com a GNR, com a 

Polícia Municipal e que estão bem cientes do problema. Reuniram também com as 

associações, pelo menos com uma delas, no sentido de traçar uma estratégia que 

possa minimizar este problema, porque tal como o munícipe referiu, esta é uma 

venda que não é matéria estupefaciente. A GNR muita das vezes considera que 

não está, mas é uma venda e, por conseguinte, o executivo está preocupado e 

está a delinear estratégias. ----------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Código de Posturas disse ser interessante ter verificado, 

aquando da inscrição do munícipe, que esta é uma matéria na qual estão a 

trabalhar, reforçando que não está a dizer isto só pelo facto daquele aqui estar. 

Existe um Código de Posturas que não está atualizado, é de mil novecentos e 

oitenta ou oitenta e um, só que não contempla, e estão a trabalhar com o jurídico, 

questões relacionadas com aquilo que é a proteção dos direitos das pessoas, ou 

seja, matéria constitucional por um lado, e por outro, também aquilo que é a 

definição dos atos de exibicionismo e de atentado ao pudor, e é essa a matéria 

que têm de enquadrar do ponto de vista constitucional e legal. Referiu ainda o 

senhor vice-presidente que as questões do munícipe são prementes, o executivo 

está atento, como podia verificar e, mais uma vez, agradeceu a intervenção 

daquele. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O munícipe agradeceu também e perguntou se poderia sair da sala. -------------------  

O senhor vereador Desidério Silva dirigiu-se ao munícipe, ressalvando que não o 

conhece, e disse que antes da ordem do dia vai fazer uma intervenção que está 

escrita, e que coincide um bocado com aquilo que ele referiu, se lhe for permitido 

pelo senhor presidente, em exercício. -----------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que não há mais nenhuma inscrição do público, pelo 

que não vê inconveniente. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho manifestou também a sua intenção em fazer 

uma questão sobre este assunto. -----------------------------------------------------------  

Perguntou o senhor vice-presidente se pretendia fazer no período antes da ordem 

do dia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que era relacionado com este assunto. -----  

O senhor vice-presidente propôs que se terminasse a audição do público e se 
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desse início ao período antes da ordem do dia e, em seguida, deu a palavra ao 

senhor vereador Desidério Silva. -----------------------------------------------------------  

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Desidério Silva disse que, na sequência das várias propostas e ideias 

que já entregou na câmara municipal, todas elas com vista a valorizar Albufeira, 

melhorar a qualidade de vida neste município, embora até ao momento não tenha 

sentido que muita coisa tenha evoluído face aos seus conteúdos, veio por este meio 

mais uma vez sensibilizar para o seguinte: a necessidade urgente de reunir os concelhos 

municipais de segurança e de turismo. Lembrou depois que ainda se está em inícios de 

abril, mas já se constatam uma série de problemas que estão a desvalorizar a marca 

Albufeira. Referiu seguidamente as desordens e os tipos de atitudes de alguns turistas 

em plena via pública, quer na Oura quer na baixa, não só de noite, mas também em plena 

luz do dia. Considerou ainda que o senhor presidente deve liderar um processo com os 

empresários e as associações representativas de modo a travar este tipo de posturas 

nudez em plena via pública, devendo também coordenar uma intervenção musculada, 

envolvendo a GNR, a Polícia Municipal e a Proteção Civil, de modo a impedir a venda de 

produtos ilícitos em plena via pública e a toda a hora, dia e noite. Referiu também que 

os proprietários dos estabelecimentos estão com muitas dificuldades em controlar a 

entrada destes indivíduos porta adentro e até com ameaças. Explicou seguidamente que 

se trata de grupos que não são de Albufeira, mas fazem desta terra o seu destino de 

negócio, contribuindo de forma negativa para uma má imagem do destino Albufeira. 

Defendeu ainda que o senhor presidente deve chamar a si o papel de liderança destas 

importantes ações que tendem a agravar se não forem tomadas medidas urgentes e 

eficazes. Explicou depois que esta deve ser uma preocupação do executivo na sua 

plenitude, uma vez que são muitas as pessoas em Albufeira que se queixam do mesmo. 

Lembrou também que no dia anterior o senhor ministro fechou um bar no Porto, não se 

estando a falar exatamente do mesmo em Albufeira, mas sim da adoção de medidas que 

marquem a diferença e que sejam mobilizadoras no contexto da dissuasão deste tipo de 

problemas. Considerou ainda que só se poderá evitar que as pessoas andem nuas na 

baixa de Albufeira com a aprovação de um código de condutas. Referiu também que 

esta conduta dos turistas é relativamente recente e que existe a necessidade de 

adaptar o código dos anos oitenta à realidade atual. Disse seguidamente que todos os 

membros da câmara municipal estão com certeza de acordo com a necessidade de 

defender o destino turístico Albufeira. Lembrou ainda que os destinos turísticos não 

são aquilo que nós achamos que são, mas sim o que os outros acham que são, sendo por 
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isso muito importante a questão da perceção, daí ser tão importante que se consiga 

vender uma imagem mais limpa e de mais qualidade. -----------------------------------------    

O senhor vice-presidente agradeceu a intervenção do senhor vereador Desidério Silva 

e explicou que esteve recentemente numa reunião com o senhor vereador Ricardo 

Clemente, com a GNR e com Polícia Marítima, tendo então sinalizado precisamente esta 

questão.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que um dos problemas elencados constitui 

claramente uma matéria policial, uma vez que todos podem ver o que se está a passar, 

pelo que não percebe porque não existe uma presença mais significativa dos órgãos de 

polícia nas zonas referenciadas. Referiu ainda que a promoção de tráfico de droga na 

via pública é um atentado a tudo, especialmente quando é feita nas proximidades de um 

posto da GNR. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que não se trata propriamente de droga. -----------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou se a GNR sugeriu alguma ação para 

acabar com esta situação. --------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que tem que existir uma ação concertada e conjunta de 

várias entidades, dado que não se trata apenas de uma questão da GNR. Explicou ainda 

que o assunto foi abordado numa reunião em que se debatiam outras temáticas, mas que 

a GNR ficou sensibilizada para esta questão. Disse seguidamente que a GNR também 

informou que o reforço de efetivos de verão este ano virá mais cedo para o Algarve, 

estando a sua chega prevista para a altura da Páscoa.  -------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a Polícia Municipal tem dezasseis e 

explicou que as situações descritas são uma constante preocupação do executivo e que 

têm sido feitas reuniões de trabalho, quer com a GNR, quer com a Polícia Municipal. 

Referiu seguidamente que a GNR tem patrulhado e tem levado as pessoas ao posto, no 

entanto não são estupefacientes que estão a ser traficados, mas sim ben-u-ron, 

aspirina, etc. Afirmou também que esta circunstância tem dificultado o trabalho da 

GNR. Disse ainda que a GNR reforçou o patrulhamento nestas zonas e está também a 

ser equacionado o patrulhamento conjunto com a Polícia Municipal, o que poderá ter um 

efeito dissuasor deste tipo de atividades.  --------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a questão da venda ilícita nas zonas da 

baixa e da Oura já vem do mandato anterior, tendo nessa altura, os vereadores não 

permanentes alertado para esta questão. Considerou depois que as substâncias 

transacionadas podem não ser ilícitas, mas ainda assim não deixa de se tratar de uma 

venda ilegal, pelo que poder-se-á ir pela via do desrespeito ao Regulamento Municipal da 
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Venda Ambulante. Disse ainda que poderá ter um efeito dissuasor a aplicação de multas 

a estas pessoas no âmbito do Regulamento Municipal da Venda Ambulante. Lembrou 

também que foram os vereadores não permanentes no último mandato que propuseram 

a alteração do código de conduta em vigor, embora nada se tenha feito neste sentido, 

volvidos que são cerca de quatro anos. Defendeu seguidamente que este código é 

fundamental para condicionar as ações que estão a acontecer na cidade de Albufeira. 

Referiu também que a tolerância que existe em Albufeira está a ser vendida nos sites 

turísticos, pelo que é urgente que se ponha em prática o mais rapidamente possível a 

atualização do código de conduta, o que possibilitará alguma normalização. Afirmou 

seguidamente que o município pode promover programas interessantes para a família, 

mas se não se capacita a cidade para que as pessoas não tenham de assistir a certas 

coisas, então vai haver uma ação contraditória sobre aquilo que acontece em Albufeira. 

Considerou ainda que é fundamental trazer as famílias para Albufeira se se quer 

reorientar o turismo no concelho. Reiterou depois que é fundamental que o código de 

conduta seja aprovado o mais rapidamente possível. Referiu também que as ações de 

fiscalização na área dos estupefacientes devem ser eficazes para que o grupo de etnia 

cigana da zona de Portimão perceba que esta prática pode levar à aplicação de multas 

pesadas.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que não se trata de venda ambulante, mas 

sim de venda deambulante, prática proibida no concelho. Afirmou depois que o reforço 

da GNR tem sido insuficiente face às necessidades do concelho, dado que no verão a 

população quadruplica e o número de efetivos da GNR não é suficiente para evitar os 

problemas de segurança que se têm verificado, situação que será minimizada com o 

reforço de efetivos da GNR no concelho. ----------------------------------------------------  

Tomás Filipe Cavaco Ramos - O munícipe interveio dizendo: “É só mesmo uma questão, 

já agora, tendo em conta, lá está, não sendo estupefacientes, mas efetivamente tratar-

se dessa venda deambulante, mas na área de atuação é assim, direito não é mesmo a 

minha formação, portanto desconheço. E então o que eu quero questionar é, está-se a 

falar de um reforço da GNR, mas isso não será competências da Polícia Marítima por se 

encontrarem a menos de duzentos metros da faixa costeira?” -----------------------------  

O senhor vice-presidente disse que a competência da GNR começa onde está a pedra, 

ou seja, a competência da Polícia Marítima é apenas a praia.   ------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que em Albufeira a Polícia Marítima e a GNR 

têm uma excelente articulação, pena é que tenham falta de efetivos. Referiu depois 

que esta situação que está a acontecer no meio urbano também está a ocorrer no meio 
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mais rural. Considerou seguidamente que este problema existe e tem-se vindo a agravar 

de ano para ano. Demonstrou ainda o seu contentamento pelo facto de existirem 

reuniões entre a autarquia e as forças policiais sobre esta matéria, embora lamente 

que o teor destas reuniões não seja comunicado aos vereadores não permanentes. 

Expressou seguidamente os votos de rápidas melhoras para o senhor presidente. 

Explicou depois que não é possível analisar toda a documentação do ponto treze e fazer 

o necessário cruzamento de dados no curto espaço de tempo que foi dado aos 

vereadores não permanentes, pelo que solicitou que este ponto fosse retirado da ordem 

do dia, agendando-se se possível uma reunião extraordinária para daqui a uma semana, o 

que permitiria fazer uma análise mais profunda da documentação remetida. Afirmou 

seguidamente que mesmo numa análise superficial se sente que existe um conjunto de 

informações que não ficam devidamente esclarecidas.   ------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que os documentos foram disponibilizados nos tempos 

certos, pelo que se pode criar o precedente de retirar um outro qualquer ponto só 

porque não houve tempo para a consulta da documentação atinente ao mesmo.  -----------  

O senhor vereador António Coelho considerou que o tempo não é suficiente para este 

tipo de documento. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse entender, mas reiterou que isso poderia criar um 

precedente. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou quanto tempo demora a fazer um 

documento desta natureza. Reiterou depois que o tempo não é suficiente para analisar 

um documento desta natureza, mesmo que se dedique uma semana inteira a ele. Pediu 

depois mais uma vez que o documento fosse retirado e que se fizesse uma reunião 

extraordinária na próxima semana. -----------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente lembrou que este documento ainda tem que ser remetido à 

assembleia municipal para apreciação. -------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que existe alguma urgência na votação 

deste ponto, uma vez que ainda tem que ser remetido à assembleia municipal. 

Reconheceu depois que se trata de muita informação técnica, o que torna a sua 

consulta um pouco demorada, mas considerou que todos os documentos estão 

devidamente fundamentados de forma explícita e resumida, pelo que se consegue 

analisar a documentação em tempo útil.  -----------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que quando este ponto for debatido serão prestadas 

todas as explicações que se entendam necessárias.  ----------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho explicou que apenas está a pedir quatro ou cinco 
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dias para continuar o trabalho que está a fazer.  --------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que se trata de um documento difícil de 

analisar, pelo que o senhor vereador Ricardo Clemente devia ter feito uma reunião 

prévia com os vereadores não permanentes para explicar o documento em causa e 

esclarecer alguns pontos. Considerou seguidamente que assim se evitaria a situação que 

está a ocorrer. Lembrou ainda que a câmara municipal já aprendeu isso com o IMI, com 

a derrama e com a revisão do orçamento, pelo que se poderia ter evitado este 

problema. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que se tinha limitado a responder à solicitação do 

senhor vereador António Coelho, pelo que perguntou qual a opinião do senhor vereador 

Desidério Silva sobre o documento em causa. -----------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que que não conseguiu ver o documento, mas 

também não o iria conseguir ver em mais três ou quatro dias. Declarou depois que a sua 

decisão sobre o processo está tomada, embora compreenda aquilo que o senhor 

vereador António Coelho disse. Reiterou seguidamente que podia ter sido feita uma 

reunião prévia com os senhores vereadores não permanentes.------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os prazos legais para o envio da 

documentação foram genericamente cumpridos, mas a documentação deste ponto exige 

um pouco mais de tempo do que aquele que a lei prevê. Lembrou também que já 

anteriormente os vereadores não permanentes levantaram esta questão, até porque a 

assembleia municipal tem cerca de dez dias para estudar os documentos, enquanto os 

membros da câmara municipal apenas têm cinco dias. Referiu depois que concorda com 

o senhor vereador António Coelho, uma vez que os vereadores não permanentes 

necessitam de mais tempo para ter uma posição mais fundamentada sobre esta questão 

e também para tirar dúvidas técnicas com quem de direito. --------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que foi enviada muita documentação com esta 

ordem do dia e lembrou que os vereadores não permanentes não têm estruturas de 

apoio para resumir tanta informação. --------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que não se sente à vontade para marcar a 

reunião com os senhores vereadores não permanentes de forma unilateral. Referiu 

depois que na passada sexta-feira essa reunião iria ser agendada pelo senhor 

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

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se poderia adiar a discussão deste ponto 

para depois da reunião acontecer. ------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que há que respeitar os prazos legais para que o 
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assunto possa ser discutido na próxima assembleia municipal. ------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente reiterou que essa reunião deve ser promovida 

pelo senhor presidente e que já teria acontecido se não se verificasse essa 

contingência. Lembrou depois que dos documentos faz parte um resumo explicado, bem 

como um relatório do revisor oficial de contas de quatro páginas, documento onde são 

explicadas as razões. Disse seguidamente compreender as razões expostas pelos 

senhores vereadores não permanentes, mas esclareceu que as explicações dadas aos 

vereadores permanentes são as mesmas que foram dadas aos senhores vereadores não 

permanentes. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente referiu que efetivamente a reunião com os senhores 

vereadores não permanentes só não aconteceu por causa do estado de saúde do senhor 

presidente, não existindo aqui qualquer falta de respeito ou de articulação com os 

vereadores não permanentes. Afirmou depois que o processo está instruído com um 

documento do Revisor Oficial de Contas fundamentado e claro, pelo que se devia 

manter a apreciação deste ponto, ficando desde já claro que as dúvidas dos senhores 

vereadores não permanentes serão esclarecidas. Reiterou seguidamente que a reunião 

só não aconteceu por circunstâncias que se prendem com a saúde do senhor presidente. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz considerou que a reunião podia ser feita. ---------------  

O senhor vice-presidente disse que seria melhor se o senhor presidente estivesse na 

reunião. Fez notar ainda que esta se trata de uma situação verdadeiramente 

excecional. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que pediu os ficheiros áudio da reunião de 

trinta e um de janeiro por causa do valor fixado para uma loja no Mercado dos Caliços. 

Perguntou depois se a fixação e aprovação de tabelas de taxas são da competência da 

assembleia municipal. -------------------------------------------------------------------------  

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

O senhor vereador António Coelho perguntou se, no caso de haver algum valor a alterar 

nas tabelas, tem que ser novamente a assembleia municipal a aprovar esta alteração. ----  

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

O senhor vereador António Coelho disse que nessa reunião perguntou porque é que não 

estava a ser respeitada a tabela de taxas em vigor e também se não estaria a ser 

cometida uma ilegalidade se a câmara municipal não cumprisse esta tabela. Lembrou 

depois que na altura lhe responderam que sim, mas esta parte não aparece transcrita 

na ata. Considerou seguidamente que as atas são documentos que devem transcrever 
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tudo aquilo que acontece na íntegra, pelo que fica incomodado com este facto. Pediu 

depois que os áudios sejam enviados na íntegra, embora compreenda que os áudios 

parciais se destinam a facilitar o acesso dos membros da câmara municipal aos mesmos. 

Referiu também que seria importante que os áudios completos fossem disponibilizados, 

dado que se trata de reuniões de trabalho e deve existir maior transparência e maior 

rigor em termos de exercício. Afirmou seguidamente que compreendeu que o executivo 

permanente está a tentar ajudar as pessoas ao fixar um valor inferior ao previsto na 

tabela de taxas, mas há atos que fidelizam todos os membros da câmara municipal e 

que não estão conforme o que têm que estar, nomeadamente quando não se está a 

cumprir um regulamento que foi aprovado na assembleia municipal.  -----------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que falou com uma representante de uma 

associação de ucranianos que lhe deu conta que os primeiros refugiados que chegaram 

ficaram em casas cedidas por particulares, mas agora estas pessoas querem alugar as 

casas aos turistas, pelo que estão a fixar prazos para que estas pessoas saiam dos 

imóveis, o que está a colocar uma pressão muito grande sobre estes refugiados que não 

vão ter casa para morar. Perguntou depois o que o município está a pensar fazer para 

dar uma resposta para evitar que em Albufeira existam refugiados sem um teto para 

dormir. Questionou também qual o ponto de situação relativamente ao empreendimento 

Ponta Grande, dado que na altura foram prometidos pareceres que ainda não lhe foram 

remetidos. Questionou ainda quais os princípios de um contador conjugado, dado que 

esta referência aparece numa das faturas que teve oportunidade de observar. Lembrou 

também que o senhor presidente disse que iria tratar da questão da delegação de 

competências nas juntas de freguesia há umas semanas atrás. Referiu ainda que os 

contratos inter administrativos com as juntas de freguesia não estão em vigor para 

dois mil e vinte e dois, no que diz respeito às competências previstas nesses mesmos 

contratos, pelo que existem competências que não podem ser exercidas pelas juntas de 

freguesia. Explicou depois que neste caso se encontram as competências relativas aos 

caminhos, pelo que perguntou como é que as juntas de freguesia poderão pagar 

despesas relativas a estas competências sem terem um contrato inter administrativo 

em vigor em dois mil e vinte e dois. Pediu ainda o relatório dos trabalhos que estão a 

ser efetuados pela firma de advogados Moura Marques. Disse seguidamente que esta 

era a última vez que pedia esta documentação e que da próxima vez teria que a pedir a 

outras pessoas. Lembrou depois que já faz este pedido há cerca de um ano e que é uma 

obrigação legal das firmas apresentarem um relatório sobre quais são os trabalhos que 

estão a realizar e elencá-los todos. Perguntou ainda se estão a pensar enviar esta 
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documentação e reiterou que é a última vez que a pede. Afirmou seguidamente que já 

está em vigor o novo concurso de segurança no concelho, pelo que pediu que lhe fossem 

enviados os procedimentos, o tipo de concurso, quem foram os candidatos, etc. Explicou 

depois que o objetivo deste pedido é ficar com uma ideia sobre como foi feito o 

procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------     

O senhor vice-presidente disse que é manifestamente impossível transcrever tudo o 

que é dito numa reunião da câmara municipal. Afirmou depois que teve a oportunidade 

de ouvir o áudio referido pelo senhor vereador António Coelho e constatou que se 

tratou de um comentário sobre aquilo que estava a ser abordado, pelo que sugeriu que 

doravante os membros da câmara municipal informassem durante a própria reunião o 

que querem ver transcrito em ata, até porque por vezes há conversas laterais e 

comentários aos pontos que depois os serviços não sabem se são para constar em ata.  --   

O senhor vereador António Coelho disse aceitar esta sugestão e reconheceu que não se 

trata de um trabalho fácil de realizar. Considerou depois que assuntos da delicadeza 

daquele que expôs devem ficar registados em ata. ------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que o município irá ter todo o cuidado no sentido de 

arranjar as soluções adequadas para os refugiados ucranianos, como aliás tem feito. ----   

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que o município criou um link para uma 

bolsa onde qualquer cidadão se pode inscrever e disponibilizar alojamento 

gratuitamente ou para arrendamento. Referiu depois que as ofertas de arrendamento 

são depois encaminhadas para o programa do governo Porta de Entrada, sendo depois 

feito um protocolo com o IHRU para depois a renda ser paga diretamente pelo governo 

ao proprietário. Afirmou seguidamente que todo este trabalho tem sido feito em 

conjunto com a Associação Alegria de Leste, com quem o município se reúne 

semanalmente. Explicou ainda que a Santa Casa da Misericórdia está a adaptar o espaço 

anteriormente ocupado pelos Pirilampos para alojar dezasseis famílias com crianças. 

Disse também que têm sido precisamente cidadãos de leste a ajudar na remodelação 

deste espaço. Referiu depois que ontem se realizou uma reunião sobre o 

empreendimento Ponta Grande, estando agora os serviços a ultimar as respetivas 

informações que permitirão concluir a decisão sobre esta questão. Explicou também 

que existem dois contadores no mesmo, um de pequenas dimensões que serve para 

apanhar os caudais mais baixos, o que depois é junto no final do mesmo, realizando-se 

então duas medições.  -------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se cada um destes dois contadores tinha 

uma fatura. ------------------------------------------------------------------------------------  
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A senhora vereadora Cláudia Guedelha respondeu negativamente e explicou que é 

emitida uma fatura conjunta para os dois contadores. --------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que a questão da delegação de competências nas juntas 

está a ser tratada e que o procedimento da entidade Moura Marques será enviado, bem 

como os elementos do concurso de segurança no concelho.  ---------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou em que ponto está o processo da 

videovigilância. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que este processo está agora no seu início e 

que terá que ser feita uma avaliação certa sobre os locais onde é para implementar 

este sistema. Referiu depois que a videovigilância poderá ser implementada no próximo 

ano.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que a dada altura do processo a GNR assumiu que 

queria ter nas suas instalações o servidor e a monitorização. ------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou qual o ponto de situação do apoio à ADSA. 

Pediu depois que lhe fossem enviadas as alterações orçamentais feitas no mandato 

anterior e explicou que gostaria de saber nomeadamente quantas e quando foram 

feitas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que o processo da ADSA está a ser tratado. Considerou 

depois que esta associação tem um papel único e relevante no concelho, pelo que 

ninguém dúvida que esta associação tem de ter instalações dignas. ------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que os procedimentos necessários para 

este apoio já foram feitos no âmbito da revisão anterior, pelo que este apoio deverá 

ser apreciado na próxima reunião da câmara municipal.  ------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a fuga ou rotura de água junto aos 

depósitos do Páteo continua. Referiu depois que o caudal já não é tão grande, mas ainda 

assim continua a verificar-se um desperdício de água. --------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que os depósitos têm estado vazios, uma 

vez que teve que ser feita uma empreitada para revestir e impermeabilizar os 

reservatórios. ---------------------------------------------------------------------------------     

O senhor vereador António Coelho disse que um depósito está cheio e outro está vazio, 

sendo que o que está cheio está a verter água para o que está vazio. ----------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que o montante da empreitada é de 

quarenta mil euros e que já pediu aos serviços urgência para resolver esta questão. 

Explicou ainda que a substituição das válvulas não resolveu a questão, pelo que agora 

tem que ser tirada toda a água para permitir a impermeabilização dos depósitos. 
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Afirmou seguidamente que o procedimento para a realização da empreitada já foi 

concluído. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

= ATA DA REUNIÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 = 

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

um de fevereiro de dois mil e dois, 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 quatro de abril de dois mil e vinte e dois, eram das quantias de: ----  

Operações Orçamentais – trinta e sete milhões, quatrocentos e sessenta mil, cento e 

vinte e oito euros e oitenta e quatro cêntimos. ----------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – dois milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, 

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

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 29-D/2022, de onze de março, que 

amplia o âmbito da concessão de proteção temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia, 

em consequência dos recentes conflitos armados vividos naquele país; --------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 24-B/2022, de 11 de março, que estabelece medidas 

excecionais no âmbito da concessão de proteção temporária a pessoas deslocadas da 

Ucrânia; ----------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 29-F/2022, de vinte e um de março, 

que prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença 

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

 Do Mapa Oficial n.º 1/2022, de vinte e seis de março, que publica o Mapa oficial 

com o resultado da eleição e a relação dos deputados eleitos para a Assembleia da 

República, realizada em 30 de janeiro de 2022; ---------------------------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2022, de vinte e oito de 

março, que prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da 

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

A – GENERALIDADES  
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 Da Portaria n.º 129/2022, de vinte e oito de março, que procede à sexta 

alteração à Portaria n.º 255-A/2021, de 18 de novembro, alterada pelas Portarias n.os 

281-A/2021, de 3 de dezembro, 312-A/2021, de 21 de dezembro, 319-A/2021, de 27 

de dezembro, 57/2022, de 27 de janeiro, e 105/2022, de 28 de fevereiro, que 

estabelece um regime excecional e temporário de comparticipação de testes rápidos de 

antigénio (TRAg) de uso profissional; --------------------------------------------------------   

 Da Decreto do Presidente da República n.º 81-B/2022, de trinta de março, que 

nomeia Primeiro-Ministro do XXIII Governo Constitucional António Luís Santos da 

Costa; ------------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Decreto do Presidente da República n.º 81-C/2022, de trinta de março, em 

que são nomeados, sob proposta do Primeiro-Ministro, Mariana Guimarães Vieira da 

Silva, Ministra da Presidência, João Titterington Gomes Cravinho, Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, Maria Helena Chaves Carreiras, Ministra da Defesa Nacional, 

José Luís Pereira Carneiro, Ministro da Administração Interna, Catarina Teresa Rola 

Sarmento e Castro, Ministra da Justiça, Fernando Medina Maciel Almeida Correia, 

Ministro das Finanças, Ana Catarina Veiga dos Santos Mendonça Mendes, Ministra 

Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, António José da Costa Silva, Ministro da 

Economia e do Mar, Pedro Adão e Silva Cardoso Pereira, Ministro da Cultura, Elvira 

Maria Correia Fortunato, Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João 

Miguel Marques da Costa, Ministro da Educação, Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia 

Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Marta 

Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões, Ministra da Saúde, José Duarte 

Piteira Rica Silvestre Cordeiro, Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Pedro Nuno 

de Oliveira Santos, Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Ana Maria Pereira 

Abrunhosa Trigueiros de Aragão, Ministra da Coesão Territorial, e Maria do Céu de 

Oliveira Antunes, Ministra da Agricultura e da Alimentação; -------------------------------   

 Da Decreto do Presidente da República n.º 81-D/2022, de trinta de março, em 

que são nomeados, sob proposta do Primeiro-Ministro, Mário Filipe Campolargo, 

Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Tiago 

Barreto Caldeira Antunes, Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, André Moz 

Caldas, Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Eduardo Nuno 

Rodrigues e Pinheiro, Secretário de Estado do Planeamento, Inês Pacheco Ramires 

Ferreira, Secretária de Estado da Administração Pública, Francisco Gonçalo Nunes 

André, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Paulo Alexandre 

Nascimento Cafôfo, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Bernardo 
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Forjaz Vieira Ivo Cruz, Secretário de Estado da Internacionalização, Marco Alexandre 

da Silva Capitão Costa Ferreira, Secretário de Estado da Defesa Nacional, Maria 

Isabel Solnado Porto Oneto, Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia 

Alexandra Costa Gaspar, Secretária de Estado da Proteção Civil, Jorge Albino Alves 

Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Pedro Luís Ferrão Tavares, 

Secretário de Estado da Justiça, Sofia Alves de Aguiar Batalha, Secretária de Estado 

do Orçamento, António Manuel Veiga dos Santos Mendonça Mendes, Secretário de 

Estado dos Assuntos Fiscais, João Nuno Marques de Carvalho Mendes, Secretário de 

Estado do Tesouro, Sara Abrantes Guerreiro, Secretária de Estado da Igualdade e 

Migrações, João Paulo Moreira Correia, Secretário de Estado da Juventude e do 

Desporto, João Jorge Arêde Correia Neves, Secretário de Estado da Economia, Rita 

Baptista Marques, Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, José Maria 

da Cunha Costa, Secretário de Estado do Mar, Isabel Alexandra Rodrigues Cordeiro, 

Secretária de Estado da Cultura, Pedro Nuno de Freitas Lopes Teixeira, Secretário de 

Estado do Ensino Superior, António de Oliveira Leite, Secretário de Estado da 

Educação, Luís Miguel de Oliveira Fontes, Secretário de Estado do Trabalho, Gabriel 

Gameiro Rodrigues Bastos, Secretário de Estado da Segurança Social, Ana Sofia 

Pedroso Lopes Antunes, Secretária de Estado da Inclusão, António Lacerda Sales, 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Maria de Fátima de Jesus Fonseca, 

Secretária de Estado da Saúde, João Saldanha de Azevedo Galamba, Secretário de 

Estado do Ambiente e da Energia, João Paulo Marçal Lopes Catarino, Secretário de 

Estado da Conservação da Natureza e Florestas, Jorge Moreno Delgado, Secretário de 

Estado da Mobilidade Urbana, Hugo Santos Mendes, Secretário de Estado das 

Infraestruturas, Marina Sola Gonçalves, Secretária de Estado da Habitação, Isabel 

Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento 

Regional, Carlos Manuel Soares Miguel, Secretário de Estado da Administração Local e 

Ordenamento do Território, Rui Manuel Costa Martinho, Secretário de Estado da 

Agricultura, e Teresa Alexandra Meca Valverde Gouveia Coelho Estêvão Pedro, 

Secretária de Estado das Pescas. ------------------------------------------------------------  

= 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 
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reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------   

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

= TOMADAS DE CONHECIMENTO – PAGAMENTOS AUTORIZADOS E 

EFETUADOS E OUTROS ASSUNTOS = 

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

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

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

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

= TOMADAS DE CONHECIMENTO – ASSUNTOS JURÍDICOS = 

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

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

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

a) Relatório de Processos de Contraordenação e Relatório de Processos Judiciais; -------   

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

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

O senhor vereador Victor Ferraz disse ter uma questão relativa a um processo que 

está aqui do DIAP de Faro, do Ministério Público, e que é uma denúncia anónima 

por alegadas irregularidades/processos urbanísticos, e pergunta se isto é aquela 

questão dos cento e tal processos, esclarecendo que é do DIAP de Faro, com data 

de dois mil e dezanove, e aguarda termo de inquérito, denúncia anónima, alegadas 

irregularidades processos urbanísticos. ----------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse não saber responder, até porque pode estar em 

segredo de justiça. --------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador que precisa de saber se é na sequência daqueles cento e 

tal processos que foram enviados para a entidade competente na altura do 

mandato anterior. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse não saber responder, no entanto, vai tentar 

perceber e depois informará o senhor vereador por escrito. ---------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que era apenas para saber se são esses ou 

se existe algum novo processo relativamente a isso. -------------------------------------   

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

= INFORMAÇÕES = 

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

= TRANSPORTES – ALBUFEIRA FUTSAL CLUBE E CLUBE DE BASQUETE DE 

ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
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Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e cinco de março 

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

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

setembro, autorizou a disponibilização dos transportes solicitados para o mês de março 

último, pelo Albufeira Futsal Clube, para deslocação a Olhão, no dia vinte e sete, e pelo 

Clube de Basquete de Albufeira, para deslocação a Olhão, no dia vinte e seis, para 

participação em atividades desportivas, bem como a realização do trabalho suplementar 

necessário para a realização do transporte, não devendo ultrapassar-se o limite de 

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

número trinta e cinco barra dois mil e catorze, de vinte de junho, e, conforme o 

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

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

pela câmara. -----------------------------------------------------------------------------------   

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

= TRANSPORTES – CLUBE DE BASQUETE DE ALBUFEIRA E IMORTAL BASKET 

CLUB – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em trinta e um de março último, 

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

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

autorizou a disponibilização dos transportes solicitados para o mês de abril corrente, 

pelo Clube de Basquete de Albufeira, para deslocações a Olhão e Ferragudo, no dia 

dois, e pelo Imortal Basket Club, para deslocação a Olhão, no dia dois, para participação 

em atividades desportivas, no âmbito do calendário desportivo, bem como a realização 

do trabalho suplementar necessário para a realização do transporte, não devendo 

ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a que se refere o número três do artigo 

centésimo vigésimo da Lei número trinta e cinco barra dois mil e catorze, de vinte de 

junho, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da 

Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu aquele 

despacho para ratificação pela câmara. ------------------------------------------------------   

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

= TRANSPORTES – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
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despacho proferido pelo senhor vice-presidente, no impedimento do senhor presidente, 

em vinte e cinco de março último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 

número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 

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

pelo Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a Loulé, no dia vinte e seis de março 

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

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

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

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

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

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

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

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

= TRANSPORTES – CLUBE DE BASQUETE DE ALBUFEIRA, FUTEBOL CLUBE DE 

FERREIRAS, IMORTAL BASKET CLUB, E RANCHO FOLCLÓRICO INFANTIL DE 

ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor vice-presidente da câmara, em dezoito de março 

último, na falta do 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 dos transportes 

solicitados para o mês de março último, pelo Clube de Basquete de Albufeira, para 

deslocação a Faro, no dia dezanove, pelo Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a 

Alvor, no dia dezanove e a Beja, no dia vinte, pelo Imortal Basket Club, para deslocação 

ao Barreiro, no dia vinte, e pelo Rancho Folclórico Infantil de Albufeira, para 

deslocação a Armação de Pêra, também no dia dezanove, para participação em 

atividades desportivas, no âmbito do calendário desportivo, bem como a realização do 

trabalho suplementar necessário para a realização do transporte, não devendo 

ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a que se refere o número três do artigo 

centésimo vigésimo da Lei número trinta e cinco barra dois mil e catorze, de vinte de 

junho, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da 

Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu aquele 

despacho para ratificação pela câmara. ------------------------------------------------------   

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

= TRANSPORTES – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE 
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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 trinta e um de março último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 

número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois 

mil e treze de doze de setembro, autorizou a disponibilização dos transportes 

solicitados, para o mês de abril corrente, pelo Futebol Clube de Ferreiras, para 

deslocação a Loulé, no dia dois, e a Setúbal, no dia três, para participação em 

atividades desportivas no âmbito do calendário desportivo, bem como a realização do 

trabalho suplementar necessário para a realização do transporte, não devendo 

ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a que se refere o número três do artigo 

centésimo vigésimo da Lei número trinta e cinco barra dois mil e catorze, de vinte de 

junho, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da 

Lei setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, remeteu aquele 

despacho para ratificação pela câmara. ------------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

impedimento, tendo-se ausentado da sala, assumindo a presidência a senhora 

vereadora Cláudia Guedelha. ----------------------------------------------------------------   

= TRANSPORTES – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA = 

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

de março último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do 

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

doze de setembro, propõe que a câmara municipal autorize a disponibilização dos 

transportes solicitados pelo Imortal Desportivo Clube, para deslocações a Faro e Alvor, 

ambas no dia dez de abril corrente, para participação em atividades desportivas, no 

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

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

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

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

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

informação, autorizar a realização do transporte, considerando que se destina a 
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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 reassumindo a presidência. ------------------------------------------------------------   

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vereadora Cláudia 

Guedelha, por se considerar impedida, ausentou-se da sala. ---------------------------  

= TRANSPORTES – CAMINHADAS AO LUAR – PROPOSTA = 

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

de março último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do 

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

doze de setembro, propõe que a câmara municipal autorize a disponibilização do 

transporte solicitado pelas Caminhadas ao Luar para deslocação a Vila de Rei, com saída 

no dia oito e chegada no dia dez de abril corrente, para participação em atividades 

recreativas. ------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aliviar o recurso a trabalho suplementar destes transportes em datas e horários 
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alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

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

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

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

Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, 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 trinta de março último, através do qual, invocando o 

previsto na alínea u) do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei 

número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro, propõe que a 

Câmara Municipal autorize a disponibilização dos seguintes transportes, às seguintes 

entidades, para participação em diversas atividades, nos seguintes dias de abril 

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

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, para deslocação a 

Serpa, no dia dezassete; ----------------------------------------------------------------------   

 Associação LUEL – Arte em Movimento, para deslocação a Lisboa, no dia nove; --------  

 Centro Paroquial de Paderne, para deslocação a Albufeira, no dia seis; -----------------   

 Atlético Clube de Albufeira, para deslocação a Lisboa, no dia nove; --------------------   

 CBA - Clube de Basquete de Albufeira, para deslocação a Leiria, no dia dezasseis; ----   

 Clube Desportivo Areias de S. João, para deslocação a Aldeia de Paio Pires, Seixal, 

com saída no dia nove e chegada no dia dez; -------------------------------------------------   

 Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Alvor e Faro, ambas no dia nove; -----   

 Guia Futebol Clube, para deslocações a Silves e Portimão, ambas no dia dez, a 

Lisboa, no dia quinze, e a Tavira, no dia dezasseis; ------------------------------------------   

 Imortal Basket Club, para deslocações ao Aeroporto de Lisboa, no dia catorze, e do 

Aeroporto de Lisboa até Albufeira, com saída no dia dezasseis e chegada no dia 

dezassete. -------------------------------------------------------------------------------------   

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. --------------   
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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 vereador António Coelho. --------------------------------   

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

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

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

“Através do documento anexo, vem a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Albufeira, com o NIF 501 189 912, solicitar o apoio desta edilidade, 

para realização dos festejos do 45.º Aniversário da Associação a ter lugar no dia 27 de 

março de 2022, entre as 9h00 e as 13h00, na Avenida dos Descobrimentos em 

Albufeira, mais precisamente entre o quartel dos Bombeiros Voluntários e a rotunda 

dos relógios, em Albufeira. -------------------------------------------------------------------   

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

1) A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira tem por fim 

manter um Corpo de Bombeiros o qual deverá prestar socorros, com o objetivo de 

proteger vidas e bens, na área do concelho de Albufeira e, se necessário no auxílio 

de outras corporações quando necessário; -----------------------------------------------  

2) A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira poderá 

desenvolver atividades nos setores da cultura e recreio, do desporto, da assistência 

médica e medicamentosa, da solidariedade social ou noutros que eventualmente 

possam vir a criar-se; ----------------------------------------------------------------------  

3) Esta iniciativa consiste num pequeno desfile apeado e motorizado, seguido de um 

simulacro e contará com a presença do Corpo de Bombeiros e da sua Fanfarra;  -------  
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4) O evento contará com a colaboração da GNR de Albufeira no 

desvio/encaminhamento do trânsito, durante o decorrer do evento; -------------------   

5) O evento se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33 da Lei 75/2013 de 12 de 

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

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

para o município; ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 A disponibilização de equipamento de som com cobertura, desde a rotunda dos 

relógios até ao cruzamento dos Bombeiros Voluntários, no período das 9h00 às 

13h00, com recurso a trabalho suplementar conforme o informado pelos serviços 

nas etapas n.º 4 e n.º 5, da distribuição SGDCMA/2022/16732; -----------------------  

 O corte da via, durante o decorrer do respetivo evento, nos termos da informação 

dos serviços nas distribuições SGDCMA/2022/16709 e SGDCMA/2022/18417; ------  

 Isenção do pagamento de todas as taxas e licenças necessárias à realização do 

evento, ao abrigo do n.º 5, do art.º 5.º, do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

do Município de Albufeira, conforme informação da DJC, na distribuição 

SGDCMA/2022/16736; -------------------------------------------------------------------  

 Disponibilização de 26 baias, 100 cadeiras, 16 estrados (2MX1M) e 1 módulo de 

escadas, (tudo equipamento da DTDEC – Divisão de Turismo e Desenvolvimento 

Económico), devendo a carga/descarga, montagens/desmontagens ficar a cargo da 

associação, conforme o informado na distribuição SGDCMA/2022; --------------------   

 Disponibilização de carrinha da DTDEC com respetivo motorista (sem recurso a 

trabalho extraordinário) para transporte de toda a logística referida no ponto 

anterior; ------------------------------------------------------------------------------------   

 O agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

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

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

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

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

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------   
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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, assumindo a presidência a senhora 

vereadora Cláudia Guedelha. ----------------------------------------------------------------   

= APOIOS – 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 dezoito de março último, do 

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

“Através de documentação anexa ao presente despacho, o Imortal Desportivo Clube 

solicita a cedência do Auditório Municipal de Albufeira e os meios técnicos e humanos 

necessários para o funcionamento com o objetivo de levar a efeito uma Cerimónia de 

Homenagem aos Atletas com Melhor Aproveitamento Escolar, no dia 19 de março, às 

18H00. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horário solicitado; -------------------  

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

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

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

4. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------  

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

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

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

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: -------------------------------------------------------------------------------------  

1. Autorizar a cedência do Auditório Municipal de Albufeira, ao Imortal Desportivo 

Clube, no dia e horário solicitado; ---------------------------------------------------------   

2. Garantir os meios técnicos e humanos, conforme as disponibilidades do município; ----  
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3. E remeter a apreciação da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação 

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

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

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

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

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

= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA - PROCISSÃO 

DOS PASSOS – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e cinco de março último, do 

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

“Através do documento anexo à presente proposta vem a Fábrica da Igreja Paroquial 

de Albufeira solicitar apoio para a realização da Procissão dos Passos que terá lugar no 

dia 27 de março em Albufeira. ---------------------------------------------------------------  

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

1) Que este tipo de apoio contribui para o convívio e animação nesta freguesia, bem 

como para o desenvolvimento social e cultural desta região e para a continuidade 

desta manifestação religiosa de grande importância em Albufeira; ---------------------  

2) Que esta iniciativa tem como objetivo promover e valorizar o nosso Património 

cultural e religioso; ------------------------------------------------------------------------  

3) Que se trata de um momento de significativa importância para Albufeira onde a 

Igreja promove e celebra durante o período da Quaresma diversas procissões e a 

Semana Maior da sua vida litúrgica - Semana Santa; ------------------------------------  

4) O Município de Albufeira reconhece, de forma incontestável, a importância dos fins 

prosseguidos e dos serviços desempenhados pela Fábrica da Igreja Paroquial de 

Albufeira como promotores da tradição e do património imaterial do Concelho; -------  

5) Em virtude das más condições atmosféricas não foi possível a realização da 

Procissão dos Passos no dia 20 de março; ------------------------------------------------  

6) Nos termos do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, os 

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

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

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

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

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

às instituições que desenvolvam actividades promotoras ou valorizadoras do 
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património e da cultura concelhios, considerando-as parceiras determinantes na 

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

8) Compete à Câmara Municipal deliberar sobre formas de apoio a entidades e 

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

à realização de eventos de interesse para o Município, de acordo com o previsto na 

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

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

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

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

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

10) Que compete à entidade organizadora o cumprimento das normas de segurança 

COVID 19, estabelecidas pela DGS durante o decorrer do evento;-------------------- 

11) Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

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

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

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

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

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

Apoiar a Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira nos seguintes termos: -----------------  

 Disponibilização de equipamento de som e apoio técnico com recurso a trabalho 

suplementar por funcionários da DEEM - Serviços de Eletricidade para sonorização 

do sermão do “Encontro” da Procissão dos Passos que terá lugar no dia 20 de março 

no topo das escadas da Igreja de Santa Ana, conforme o teor da informação dos 

serviços na distribuição SGDCMA/2022/10225, a realização do trabalho 

suplementar, terá um custo de 65,38 € e 41,84 € respetivamente; ---------------------  

 Que é dever da entidade organizadora o cumprimento das normas de segurança 

estabelecidas pela DGS durante o decorrer do evento; ---------------------------------  

 Autorização para realização da cerimónia na via pública, organizadora considerar as 

recomendações da DAVEGF constantes na distribuição SGDCMA/2022/10227, 

designadamente: ---------------------------------------------------------------------------  

(…) É solicitado pelo requerente a viabilidade de apoio à gestão e corte de trânsito para 

a procissão dos Passos que terá lugar no próximo dia 27 de março (domingo) em 

Albufeira, nova data conforme indicado na etapa 9 e 10. -----------------------------------   

Não se vê inconveniente na autorização do evento desde que não seja interrompido o 

trânsito automóvel e pedonal. -----------------------------------------------------------------   
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No entanto informa-se V. Ex.ª do seguinte: -------------------------------------------------   

1. Haja colaboração policial durante a duração do evento, com especial controlo nos 

cruzamentos na Rua 1.º de Dezembro, Avenida do Ténis, Rua Coronel Águas, Rua Miguel 

Bombarda e Rua da Igreja Nova; -------------------------------------------------------------   

2. Não sejam pintadas no pavimento quaisquer marcas de carácter definitivo que 

possam vir a alterar o funcionamento normal do trânsito; ----------------------------------   

3. A organização deverá ter cuidados redobrados nos arruamentos em obras e avisar 

dos mesmos todos os intervenientes que participam neste percurso; ----------------------   

4. A zona do evento e área circundante sejam limpas de todos os lixos e resíduos 

provenientes do evento; ----------------------------------------------------------------------   

5. A organização tenha seguro adequado ao evento; -----------------------------------------   

Deverá dar-se conhecimento deste evento à GNR, Polícia Municipal, e à Proteção Civil 

(…) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Apoio na gestão e corte de trânsito nas artérias onde vão decorrer as procissões, 

por parte da GNR e da Policia Municipal, conforme a informação dos serviços na 

distribuição SGDCMA/2022/10223; -----------------------------------------------------  

 Divulgação da Cerimónia nos canais internos de divulgação da CMA; --------------------  

 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 – IMORTAL BASKET CLUBE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em trinta de março último, 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 31 de março do 

corrente ano, no horário compreendido das 18h30 às 20h00. ------------------------------   

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 31 de março do corrente ano, no horário compreendido das 18h30 

às 20h00, nos termos da informação Serviço de Apoio à Presidência e Vereadores; --  
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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 amanhã, 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 31 de março 

do corrente ano, no horário compreendido das 18h30 às 20h00; ------------------------  

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

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

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

= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA - VIA SACRA 

DA CATEQUESE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor vice-presidente, na falta do presidente da câmara, em 

dezasseis de março último, do seguinte teor: ------------------------------------------------  

“Através do documento anexo à presente proposta vem a Fábrica da Igreja Paroquial 

de Albufeira solicitar apoio para a realização da Via Sacra Catequese que terá lugar no 

dia 19 de março em Albufeira. ----------------------------------------------------------------  

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

1) Que este tipo de apoio contribui para o convívio e animação nesta freguesia, bem 

como para o desenvolvimento social e cultural desta região e para a continuidade 

desta manifestação religiosa de grande importância em Albufeira; ---------------------  

2) Que esta iniciativa tem como objetivo promover e valorizar o nosso Património 

cultural e religioso; ------------------------------------------------------------------------  

3) Que se trata de um momento de significativa importância para Albufeira onde a 

Igreja promove e celebra durante o período da Quaresma diversas procissões e a 

Semana Maior da sua vida litúrgica - Semana Santa; ------------------------------------  

4) O Município de Albufeira reconhece, de forma incontestável, a importância dos fins 

prosseguidos e dos serviços desempenhados pela Fábrica da Igreja Paroquial de 

Albufeira como promotores da tradição e do património imaterial do Concelho; -------  



  

 

 

 __________________________ 

 

 

5 de abril de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

5) Nos termos do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, os 

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

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

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

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

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

às instituições que desenvolvam actividades promotoras ou valorizadoras do 

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

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

7) Compete à Câmara Municipal deliberar sobre formas de apoio a entidades e 

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

à realização de eventos de interesse para o Município, de acordo com o previsto na 

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

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

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

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

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

9) Que compete à entidade organizadora o cumprimento das normas de segurança no 

âmbito do COVID 19, estabelecidas pela DGS durante o decorrer da Cerimónia; ------  

10) Que não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

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

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

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

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

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

Apoiar a Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira nos seguintes termos: -----------------  

 Autorização para realização da cerimónia na via pública, devendo a entidade 

organizadora considerar as recomendações da DAVEGF constantes na distribuição 

SGDCMA/2022/17906, nomeadamente: --------------------------------------------------  

1. Haja colaboração policial durante a duração do evento, com especial controlo nos 

cruzamentos; ----------------------------------------------------------------------------------  

2. Não sejam pintadas no pavimento quaisquer marcas de carácter definitivo que 

possam vir a alterar o funcionamento normal do trânsito; ----------------------------------  

3. A organização deverá ter cuidados redobrados nos arruamentos em obras e avisar 

dos mesmos todos os intervenientes que participam neste percurso; ----------------------  
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4. A zona do evento e área circundante sejam limpas de todos os lixos e resíduos 

provenientes do evento; -----------------------------------------------------------------------  

5. A organização tenha seguro adequado ao evento. -----------------------------------------  

 Apoio na gestão e corte de trânsito nas artérias onde vão decorrer as procissões, 

por parte da GNR e da Policia Municipal, conforme a informação dos serviços na 

distribuição SGDCMA/2022/17909;------------------------------------------------------  

 Divulgação da Cerimónia nos canais internos de divulgação da CMA; --------------------  

 Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

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

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

= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA - CERIMÓNIAS 

RELIGIOSAS INTEGRADAS NA QUARESMA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e cinco de março último, foi 

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

“Através do documento anexo à presente proposta vem a Fábrica da Igreja Paroquial 

de Albufeira solicitar o apoio da Autarquia para a realização das Cerimónias Religiosas 

integradas na Quaresma, designadamente: --------------------------------------------------  

- Procissão dos Ramos: 10 de abril | 10h30 --------------------------------------------------  

- Procissão do Enterro do Senhor: 15 de abril | 21h00 --------------------------------------  

- Procissão da Ressurreição: 17 de abril | 10h00 --------------------------------------------  

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

1) Que este tipo de apoio contribui para o convívio e animação nesta freguesia, bem 

como para o desenvolvimento social e cultural desta região e para a continuidade 

desta manifestação religiosa de grande importância em Albufeira; ---------------------  

2) Que esta iniciativa tem como objetivo promover e valorizar o nosso Património 

cultural e religioso; ------------------------------------------------------------------------  

3) Que se trata de um momento de significativa importância para Albufeira onde a 

Igreja promove e celebra durante o período da Quaresma diversas procissões e a 

Semana Maior da sua vida litúrgica - Semana Santa; ------------------------------------  

4) O Município de Albufeira reconhece, de forma incontestável, a importância dos fins 

prosseguidos e dos serviços desempenhados pela Fábrica da Igreja Paroquial de 

Albufeira como promotores da tradição e do património imaterial do Concelho; -------  

5) Que é dever da entidade organizadora o cumprimento das normas de segurança 

estabelecidas pela DGS durante o decorrer do evento; ---------------------------------  

6) Que a presente proposta cumpre o estipulado no art.º 72.º do Sistema de Controlo 
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Interno deste Município, conforme a documentação em anexo; -------------------------  

7) Nos termos do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, os 

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

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

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

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

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

às instituições que desenvolvam actividades promotoras ou valorizadoras do 

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

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

9) Compete à Câmara Municipal deliberar sobre formas de apoio a entidades e 

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

à realização de eventos de interesse para o Município, de acordo com o previsto na 

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

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

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

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

75/2013 de 12 de setembro.-------------------------------------------------------------- 

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

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

 Autorização para realização das cerimónias na via pública, desde que observadas as 

recomendações da DAVEGF constantes na distribuição SGDCMA/2022/17906, 

designadamente: ---------------------------------------------------------------------------  

1. Haja colaboração policial durante a duração do evento, com especial controlo nos 

cruzamentos; ----------------------------------------------------------------------------------  

2. Não sejam pintadas no pavimento quaisquer marcas de carácter definitivo que 

possam vir a alterar o funcionamento normal do trânsito; ----------------------------------  

3. A organização deverá ter cuidados redobrados nos arruamentos em obras e avisar 

dos mesmos todos os intervenientes que participam neste percurso; ----------------------  

4. A zona do evento e área circundante sejam limpas de todos os lixos e resíduos 

provenientes do evento; ----------------------------------------------------------------------  

5. A organização tenha seguro adequado ao evento. -----------------------------------------  

 Apoio na gestão e corte de trânsito nas artérias onde vão decorrer as procissões, 

por parte da GNR e da Policia Municipal, conforme a informação dos serviços na 

distribuição SGDCMA/2022/17909; -----------------------------------------------------  
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 Divulgação da Cerimónia nos canais internos de divulgação da CMA;” -------------------  

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

= APOIOS – APRESENTAÇÃO DO LIVRO “INVOCAÇÕES E EXORTAÇÕES DOS 

ANJOS DA GUARDA” DE FILOMENA VILLAS RAPOSO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e três de março último, foi 

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

“Foi solicitado o apoio a esta Autarquia, para Apresentação do livro “Invocações e 

Exortações dos Anjos da Guarda”, da autoria de Filomena Villas Raposo, 

especificamente: ------------------------------------------------------------------------------  

∙ Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, e os 

meios humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento, para o dia 18 de junho de 

2022, a partir das 16H00; --------------------------------------------------------------------  

∙ Divulgação do evento via informação por e-mail, notas de imprensa e em formato 

digital - Newsletter e site da Autarquia. ----------------------------------------------------  

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

a) Que a Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, é o local 

privilegiado para a apresentação de obras literárias; ------------------------------------  

b) Que a apresentação se enquadra na missão da Biblioteca Municipal; --------------------  

c) Que a apresentação contribuirá para o aumento da oferta cultural do concelho; ------    

d) Que os meios humanos e técnicos se encontram disponíveis no dia solicitado; ---------  

e) 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; ----   

f) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal. ------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Apresentação do livro “Invocações 

e Exortações dos Anjos da Guarda”, da autoria de Filomena Villas Raposo, nos seguintes 

termos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos 

meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, no dia 18 de junho de 

2022, a partir das 16H00; -----------------------------------------------------------------  

 Divulgação do evento através de informação por e-mail, notas de imprensa e em 

formato digital - Newsletter e site da Autarquia.” --------------------------------------  

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

= APOIOS – APRESENTAÇÃO DO LIVRO “OBRA DO AVESSO” DE HELDER 
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ENCARNAÇÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de março último, foi 

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

“Foi solicitado o apoio a esta Autarquia, para Apresentação do livro “Obra do Avesso”, 

da autoria de Helder Encarnação, especificamente: ----------------------------------------  

∙ Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, e os 

meios humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento, para o dia 23 de abril de 

2022, a partir das 16H00; --------------------------------------------------------------------  

∙ Divulgação do evento via informação por e-mail, notas de imprensa e em formato 

digital - Newsletter e site da Autarquia. ----------------------------------------------------  

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

a) Que a Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, é o local 

privilegiado para a apresentação de obras literárias; ------------------------------------  

b) Que a apresentação se enquadra na missão da Biblioteca Municipal; --------------------  

c) Que a apresentação contribuirá para o aumento da oferta cultural do concelho; ------    

d) Que os meios humanos e técnicos se encontram disponíveis no dia solicitado; ---------  

e) 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; ----   

f) Que a situação em causa se enquadra nesta previsão legal. -----------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Apresentação do livro “Obra do 

Avesso”, da autoria de Helder Encarnação, nos seguintes termos: -------------------------  

 Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos 

meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, no dia 23 de abril de 

2022, a partir das 16H00;-----------------------------------------------------------------  

 Divulgação do evento através de informação por e-mail, notas de imprensa e em 

formato digital - Newsletter e site da Autarquia.” --------------------------------------  

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

= APOIOS – CLUBE DESPORTIVO AREIAS DE SÃO JOÃO – PROPOSTA = 

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

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

“Pelo Clube Desportivo Areias de São João é solicitado apoio para a realização da III 

Taça de Portugal Feminina em Ciclismo, que irá realizar-se no próximo dia 09 de Abril 

com partida e chegada em Albufeira. --------------------------------------------------------  
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Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

2) Que se trata de um evento onde irá participar a equipa feminina de ciclismo 5 

Quinas que é filiada no Clube Desportivo Areias de S. João; ----------------------------  

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

nível nacional; ------------------------------------------------------------------------------  

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 150 baias que serão usadas no dia da prova; --------------------------------  

 Montagem de som, microfone sem fios e apoio técnico; ---------------------------------   

 Licenciamento para a realização do evento no nosso concelho e isenção de taxas; -----   

 Deliberar aprovar uma comparticipação financeira máxima de € 9.860 (Nove Mil 

Oitocentos e Sessenta 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; -----------------------------------------------------------------------   

 Cedência WC do Pavilhão Municipal para apoio no dia da prova; -------------------------  

 Apoio na divulgação e outros assuntos de ordem logística para todas as 

eventualidades inerentes à organização que uma prova desportiva desta envergadura 

implica.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE PADERNE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em trinta e um de março último, foi 

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

“Através do documento anexo, vem a Junta de Freguesia de Paderne solicitar apoio a 

esta edilidade para a realização da “XV Mostra do Folar de Paderne”, que terá lugar 

nos dias 9 e 10 de abril, no Parque de Estacionamento de João Campos, na freguesia de 

Paderne. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
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1. O evento se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33 da Lei 75/2013 de 12 de 

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

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

para o município. ---------------------------------------------------------------------------  

2. O evento se vem realizando com regularidade nos últimos anos, contribuindo para o 

panorama cultural e turístico do concelho; -----------------------------------------------  

3. O interesse do acontecimento para o Município, uma vez que a “XV Mostra do Folar 

de Paderne” integrará o programa cultural a desenvolver no concelho no mês de 

abril; ----------------------------------------------------------------------------------------    

4. Que este tipo de evento contribui para o desenvolvimento cultural da Região, 

assumindo também, pela sua visibilidade e impacto mediático, um papel fundamental 

na dinamização turística e no fomento à atividade económica, em particular da 

Freguesia em questão; ---------------------------------------------------------------------  

5. De acordo com a declaração da médica veterinária deste município, anexa na 

distribuição SGDCMA/2022/16251, o evento reúne as condições necessárias para 

segurança e salubridade dos géneros alimentícios, nos termos do Capitulo II do 

anexo II do regulamento CE852/2004, do Parlamento Europeu e do concelho de 29 

de abril de 2004, nomeadamente no que respeita às condições de estabelecimentos 

temporários ou amovíveis. -----------------------------------------------------------------  

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

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Junta de Freguesia de Paderne nos 

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

1. Isenção do pagamento de todas as taxas e licenças inerentes à realização do evento, 

nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 5.º do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas do Município de Albufeira, de acordo com a informação dos serviços na 

distribuição SGDCMA/2022/16282; -----------------------------------------------------  

2. Divulgação do evento no Site da Câmara Municipal e Agenda Cultural; -----------------   

3. Disponibilização de espaço nas estruturas da Autarquia, designadamente em 

Albufeira (semáforos dos BVA), Ferreiras e Paderne, para afixação de faixas 

publicitárias alusivas ao evento, conforme o informado pelos serviços na distribuição 

SGDCMA/2022/15733; -------------------------------------------------------------------  

4. Disponibilização de 11 bancas da DTDEC - Divisão de Turismo, Desenvolvimento 

Económico e Cultural para os expositores, devendo o transporte das mesmas ficar a 

cargo da Junta de Freguesia de Paderne, de acordo com informação dos serviços na 

distribuição SGDCMA/2022/15733; -----------------------------------------------------   
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5. Apoio dos serviços carpintaria da DPEM - DEEM, na montagem das bancas, palco e 

tendas patentes no recinto, conforme informado pelos serviços na distribuição 

SGDCMA/2022/12434; -------------------------------------------------------------------  

6. Eletrificação de todas as barracas e bancas; iluminação do palco e recinto do 

evento; apoio técnico ao evento com recurso a trabalho suplementar no valor 

estimado de €152,56, conforme informação dos serviços na etapa n.º 7.3. da 

distribuição SGDCMA/2022/15733.” -----------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse ter uma questão sobre este apoio à Junta 

de Freguesia. Lembrou que levantaram esta questão no início do mandato, e esta 

não é uma competência da Câmara Municipal, e isto tem de ser aprovado em 

Assembleia Municipal. O apoio às Juntas não é uma competência própria da câmara 

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

O senhor vice-presidente perguntou se incluía todo o apoio, mesmo o logístico, ao 

que o senhor vereador respondeu que sim. ------------------------------------------------  

Perguntou o senhor vice-presidente se havia um parecer jurídico sobre isso. ---------  

O senhor vereador Victor Ferraz relembrou que levantaram essa questão. -----------  

O senhor vereador António Coelho referiu que a última sessão que tiveram foi com 

o jurista e que abordou essa situação, e foi promovida pela AMAL. -------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz reiterou que já levantaram essa questão, e na 

altura até sugeriram que se fizesse uma delegação de competências. -----------------  

O senhor vereador António Coelho disse que esta questão do parecer jurídico 

também foi suscitada, que fizessem essa associação. -----------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a lei setenta e cinco, de dois mil e 

treze, estipula que é uma competência própria da Assembleia Municipal. -------------  

Considerou o senhor vice-presidente que o parecer jurídico dos nossos técnicos, se 

fosse contrário, não teria vindo cá. Tinham duas hipóteses, e uma era retirar o 

ponto da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se era uma ratificação. ------------------  

O senhor vereador Desidério Silva sugeriu que não se retirasse, porque o evento 

vai ser já no sábado e no domingo. --------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente perguntou se era então de manter. --------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva propôs que agora seja mantido, mas que de uma 

vez por todas, verifiquem esta situação. --------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse concordar também com aquilo que está a 

ser dito e parecia-lhe que a conversa anterior não foi devidamente considerada. 
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Considerou que é preciso descortinar o que é que está na esfera das competências 

do executivo, e o que está na esfera da competência da Assembleia Municipal. 

Está-lhe a parecer, e eles incidiram muito nisto, e sem querer estavam a incorrer 

em situações que podem vir a ser muito chatas. -----------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que na prática isto é uma decisão nula, não 

é uma competência nossa e um financiamento com base nisto é complicado. ----------  

O senhor vice-presidente vincou que é um apoio logístico, e disse compreender a 

circunstância. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse, a propósito da questão das 

transferências, porque não dar mais mil, dois ou três mil euros, para puderem 

fazer aquilo que têm de pedir. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente realçou que isto é logístico. ---------------------  

O senhor vice-presidente disse que as juntas de freguesia não têm capacidade 

humana. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz salientou que não se põe em causa a necessidade 

desse apoio. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse compreender o que o senhor vereador Victor 

Ferraz estava a dizer. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz relembrou que, na altura, sugeriu que a própria 

Assembleia Municipal fizesse uma delegação de competências no executivo. ----------  

Perguntou o senhor vice-presidente se o senhor vereador já tinha feito essa 

proposta formal, ao que este respondeu que fez na altura em que discutiram isso. -  

O senhor vereador António Coelho disse que o que têm a fazer é esperar que o 

jurídico faça a apreciação do que é que é, e do que não é, e depois em função 

disso decidir. ---------------------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vice-presidente dizendo que até pode ocorrer a circunstância 

do apoio poder ser considerado logístico ou comparticipação financeira e, neste 

último caso, tem que se fazer um protocolo. ---------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que estavam a falar mesmo nisso, da 

logística, das coisas mais básicas. Disse terem até ficado surpreendidos, porque o 

exemplo que foi dado do palco ou da carrinha, tratava-se de coisas simples. --------  

O senhor vice-presidente informou o senhor vereador Victor Ferraz que as juntas 

de freguesia têm palcos, mas o problema é que não têm pessoal para os montar. ---  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que estava a mencionar o exemplo que foi 

dado para tipificar esta questão da competência. Disse ainda que quer que fique 
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registado em ata que considera isto uma competência da Assembleia Municipal. -----  

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

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor vice-presidente, a senhora 

vereadora Cláudia Guedelha, os senhores vereadores Ricardo Clemente, Desidério 

Silva e António Coelho; absteve-se o senhor vereador Victor Ferraz. -----------------   

= APOIOS – FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e quatro de março último, 

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

“A FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA solicitou apoio financeiro à CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALBUFEIRA para a comparticipação na atribuição de Bolsas de Estudo 

a alunos do concelho identificados pelo ROTARY CLUBE DE ALBUFEIRA. ----------------   

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

a) A Fundação Rotária Portuguesa é uma pessoa coletiva particular de utilidade pública 

e de solidariedade social que desenvolve atividades de serviço em benefício das 

populações residentes em Portugal, principalmente nos campos educativo, científico, 

cultural, humanitário e social, através da concessão de auxílios e incentivos, tais 

como subsídios, bolsas e prémios; ---------------------------------------------------------  

b) A Fundação Rotária Portuguesa concede bolsas de estudo para estudantes 

residentes em Portugal economicamente carenciados para frequência do Ensino 

Secundário de preferência (a partir do 10.º ano) e do Ensino Superior de graduação, 

até à obtenção de uma primeira licenciatura. ---------------------------------------------  

c) As referidas bolsas são atribuídas em parceria com os Clubes Rotários locais que, 

por sua vez identificam os estudantes em condições de ter acesso a este apoio. ------   

d) A Fundação vem solicitar ao Município a comparticipação nas referidas bolsas. --------  

e) Apesar de dispor de um programa de apoio nesta área, entende o Município que, 

comparticipando este programa específico, não deixa de aproveitar uma 

oportunidade de reforçar esse apoio acedendo aos recursos financeiros 

disponibilizados pela Fundação. -----------------------------------------------------------  

f) O Município de Albufeira reconhece a importância social dos fins prosseguidos e dos 

serviços desempenhados pela Fundação; --------------------------------------------------  

g) Preceitua o artº. 33º. nº. 1, respetivamente, alíneas o) e r) da Lei nº. 75/2013, de 12 

de setembro que “compete à câmara municipal deliberar sobre as formas de apoio a 

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com vista à execução 

de obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à 

informação e defesa dos direitos dos cidadãos”; assim como “colaborar no apoio a 
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programas e projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da 

administração central”; --------------------------------------------------------------------   

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

Atribuir à Fundação Rotária Portuguesa uma comparticipação financeira de € 1.500 (mil 

e quinhentos euros) para comparticipar na atribuição de 2 (duas) Bolsas de Estudo a 

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

O senhor vereador António Coelho perguntou se aquela questão que foi levantada 

pelos serviços técnicos na altura referente a este apoio, de existir uma 

sobreposição, ou seja, de existir uma pessoa que estava a receber bolsa, que 

estava a ser considerada por esta entidade para atribuição de nova bolsa, se isso 

foi ultrapassado ou não. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente deu a palavra à senhora vereadora. -------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha informou que, de acordo com o nosso 

regulamento, quando as pessoas, neste caso os jovens, estão a receber bolsas por 

outras entidades, compete-nos a nós reduzir o valor, e é permitido até perfazer o 

salário mínimo. Neste caso, que já vinha a acontecer, foi uma rapariga sinalizada 

pelas escolas, logo, os critérios são dos Rotary, e desde que não exceda o valor 

que possamos dar, porque há pessoas com várias bolsas, por exemplo, a DGEST. 

Disse que o que fazem é sempre questionar, a pessoa assina uma declaração 

compromisso de honra se tem bolsa ou não, e desde que os valores sejam 

inferiores a essa linha, pode ser considerado. -------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que o que está aqui em causa, o município 

pode estar a atribuir uma bolsa, pode haver uma entidade a pedir-nos um apoio 

para a atribuição de bolsas, nós damos-lhe um subsídio e essa pessoa vai receber 

mais uma bolsa através dessa entidade, perguntando se é isso que a senhora 

vereadora está a dizer. ---------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que sim, até perfazer o valor 

permitido em regulamento, e acontece, por exemplo, com a DGESt, e com outras 

entidades. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que a senhora vereadora referiu que 

existe um regulamento que possibilita isso, perguntando se era possível enviar-lho. 

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que sim, com toda a certeza, ao que 

o senhor vereador agradeceu. --------------------------------------------------------------  

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

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor vice-presidente, a senhora 
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vereadora Cláudia Guedelha, os senhores vereadores Ricardo Clemente, Desidério 

Silva e Victor Ferraz; absteve-se o senhor vereador António Coelho. -----------------   

= APOIOS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e quatro de março último, 

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

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

1 – A Provedoria da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira solicitou à Câmara 

Municipal a cedência de equipamentos, existentes na EB 2,3 D. Martim Fernandes, 

desativados e sem utilização uma vez que teriam respostas sociais onde eles seriam de 

utilidade;---------------------------------------------------------------------------------------  

2 – A Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais procedeu à verificação dos 

equipamentos e informou sobre o seu estado de conservação a fim se se ponderar ou 

não a sua cedência. ----------------------------------------------------------------------------   

3 – É competência do Município de Albufeira, apoiar ou comparticipar entidades e 

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

eventos de interesse para o Município pelos meios adequados, de acordo com a alínea o) 

do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12/09, na sua atual redação. ------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere ceder uma arca congeladora, em fim de 

vida e sem utilidade para o Município, à Santa Casa da Misericórdia de Albufeira.” -------   

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

= TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - 

ÁREAS PORTUÁRIO-MARÍTIMAS E ÁREAS URBANAS DE DESENVOLVIMENTO 

TURÍSTICO E ECONÓMICO NÃO AFETAS À ACTIVIDADE PORTUÁRIA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de março último, foi 

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

“Descentralização de Competências no âmbito das áreas portuárias-marítimas, e áreas 

urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade Portuária. 

Aprovação do Protocolo Final de transferência de competências ---------------------------  

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

As autarquias locais são a estrutura fundamental para a gestão de serviços públicos 

numa dimensão de proximidade. --------------------------------------------------------------  

O reforço da autonomia local prevê não só a descentralização de competências da 

administração direta e indireta do Estado para as autarquias locais e para as entidades 
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intermunicipais, mas também a possibilidade de se proceder à redistribuição de 

competências entre a administração autárquica, fortalecendo o papel das autarquias 

locais e facilitando uma maior adaptação dos serviços prestados à população, o que se 

traduz num melhor atendimento e numa atitude mais eficaz aos cidadãos; ----------------  

Neste sentido e após o período de negociação e definição dos recursos a ser 

transferidos para o Município, e encontrando-se concluído o trabalho desenvolvido pela 

Comissão nomeada para a materialização da transferência de competências, urge 

aprovar o Relatório Final que se anexa e do qual consta o Protocolo que vai definir as 

áreas de gestão portuária e não portuária a integrar no Município, bem como meios para 

concretizar essa atividade. -------------------------------------------------------------------  

Proponho à Digníssima Câmara Municipal de Albufeira: -------------------------------------  

A aprovação Relatório Final da Comissão que acompanhou o procedimento de 

descentralização de competências e da respetiva Minuta de Protocolo que materializa 

oficialmente a transferência destas competências pela Câmara Municipal, para 

posterior aprovação pela Assembleia Municipal, de forma a concretizar todo o processo 

legal, em conformidade com o previsto no n.º 7 do art.º 10.º do Decreto-lei 72/2019 de 

28 de maio.” -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz questionou, relativamente a esta transferência 

de competências, se há património envolvido. ---------------------------------------------  

O senhor vice-presidente respondeu que não. --------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que a sua questão é se estas 

transferências que, com certeza, vão ter despesas, vão ter também necessidade 

de intervenções, e se nestas transferências de competências, vem algum envelope 

financeiro, de modo a dar respostas a estas questões, porque quem recebe 

competências também deve receber a parte correspondente àquilo que é 

necessário, em termos de investimento. Disse que é a favor de todas as 

competências delegadas e todas assumidas, mas a questão é que vamos tendo cada 

vez mais problemas em termos de liquidez, e se isso vai criar aqui também uma 

despesa acrescida àquilo que é a necessidade de orçamento que temos. --------------  

O senhor vice-presidente disse que o mapa que está pintado a vermelho ou a 

amarelo tem a parte do porto de pesca que fica na competência da Docapesca, 

enquanto a nossa zona será a zona da Marina com a parte da Baleeira. Informou 

que não há transferência de material, e o que temos com esta transferência de 

competências são um conjunto de receitas que vamos começar a receber por parte 

da Marina, é nesta circunstância, em termos de manutenção, não nos é exigido 
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nada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva questionou se com isto também não obriga a que 

se faça algumas intervenções ali.-----------------------------------------------------------  

Respondeu o senhor vice-presidente que na Marina não. --------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que não estava a falar da Marina, e o 

senhor vereador António Coelho referiu-se às zonas envolventes. ---------------------  

Continuou o senhor vereador Desidério Silva dizendo que está a falar da Baleeira 

e do porto de abrigo, e perguntou se todas aquelas questões dos contentores 

ficam com a Docapesca. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que a zona que aí está tem uma linha 

amarela/vermelha. A linha de frente que é a linha da Docapesca, do porto de 

pesca, e depois tem a linha que é uma linha limite que apanha a parte da Marina, 

entra pela Marina e apanha a parte da praia da Baleeira, do porto de abrigo, e 

são competências que vão para a câmara. Disse depois que da Marina vamos 

receber um conjunto de taxas que ainda não estão devidamente apuradas. Tem 

ainda uma língua relativamente à questão da Baleeira. Acrescentou depois que 

sobre a questão da Baleeira têm trabalhado de perto com a associação, no sentido 

de resolver todos os problemas que lá existem e que são do conhecimento de 

todos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse perceber o que o senhor vereador 

Desidério Silva estava a dizer, salientando que esta descentralização e 

transferência de competência se não vier devidamente adequada é “chapa 5”, para 

o todo nacional, e depois teremos um problema. -----------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que não era bem assim e que se o senhor vereador 

reparasse, verá que tudo o que seja portos da Docapesca, fica na Docapesca. ------  

O senhor vereador António Coelho disse sim, mas ele está a falar 

transversalmente aquilo que são as competências e depois somos obrigados a 

assumir ao fim de X tempo, e esta aqui via com bons olhos. ---------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou ao senhor vice-presidente onde é que 

se vai receber da Marina as taxas. --------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho referiu o espelho d`água e o senhor vereador 

Victor Ferraz perguntou quem faz a cobrança. -------------------------------------------  

Disse o senhor vice-presidente que teremos de ser nós, teremos de fazer os 

serviços, tem a ver com a ocupação. Quanto a quem faz a cobrança, terão que 

articular. --------------------------------------------------------------------------------------  
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Questionou o senhor vereador Desidério Silva se aqui está salvaguardado aquele 

acesso. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou se isto a partir de agora pode-se 

trabalhar sobre isso. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que está a ser trabalhado, não obstante não poder 

aqui e por alguma razão isso tem esse desenho. Disse depois que os senhores 

vereadores sabem que na parte de cima está uma urbanização, que ainda é do 

tempo do senhor vereador Desidério Silva, e tem lá um parágrafo que refere que 

o que aquele promotor tem de fazer. ------------------------------------------------------  

Disse o senhor vice-presidente que o problema que eles têm ali tem a ver com o 

acesso à Baleeira através da Marina, e com isto já são completamente autónomos 

e com o acesso que terá de ser construído teremos ali uma situação diferente. -----  

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

= PROTOCOLOS – JUNIOR ACHIEVEMENT PORTUGAL – PROPOSTA = 

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

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

Nos 6 anos letivos passados, foi celebrado protocolo entre o Município de Albufeira e a 

Junior Achievement Portugal (JAP) - entidade educativa sem fins lucrativos, 

representante nacional da Junior Achievement, fomentadora de sessões formativas na 

área do empreendedorismo e da cidadania. --------------------------------------------------   

A JAP pretende inspirar e preparar os jovens para que eles possam alcançar os seus 

objetivos pessoais e profissionais, numa economia global e em rápida aceleração, 

através dos valores com foco no coletivo, do cultivo de uma atitude e mentalidade 

empreendedoras e da educação financeira (conhecer a realidade), transformando 

positivamente o mundo em que vivem. --------------------------------------------------------   

A experiência desta parceria nos anos transatos foi muito positiva, tendo envolvido 

1.424 alunos, de 69 turmas, de 18 Escolas dos 3 Agrupamentos de Albufeira. ------------   

As sessões constituem uma alternativa ao ensino mais formal, que muito contribui para 

a formação de jovens mais atentos e conscientes, o que os ajudará a enfrentar os 

desafios das suas vidas, a nível pessoal e profissional. --------------------------------------  

A JAP possui programas adaptados aos diferentes níveis de ensino, cuja implementação 

requer a colaboração de docentes e de voluntários oriundos da comunidade local ou 

regional, tendo já estado evolvidos 13 funcionários de todos os Departamentos 

Municipais; -------------------------------------------------------------------------------------    

Para assegurar a aplicação dos seus Programas nas escolas do concelho no ano letivo 
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2021/2022, JAP solicita o apoio do Município de Albufeira, em quatro vertentes: 

cooperação financeira direta e não direta, colaboração institucional e cooperação 

voluntariosa, mediante celebração de protocolo de colaboração e uma comparticipação 

financeira de 2.257,60€ (dois mil duzentos e cinquenta e sete euros e sessenta 

cêntimos) correspondente às 16 turmas (332 alunos) inscritas, no presente ano 

económico. -------------------------------------------------------------------------------------   

Os termos desse protocolo enquadram-se na alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar 

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

interesse para o município. --------------------------------------------------------------------  

Ao Município de Albufeira, através do Gabinete de Empreendedorismo de Albufeira, 

compete entre outros aspetos, dinamizar iniciativas com vista à valorização empresarial 

e promoção do empreendedorismo e empregabilidade. --------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: --------------  

o A minuta do protocolo a estabelecer entre o Município de Albufeira e a Júnior 

Achievement Portugal | Aprender a Empreender – Associação de Jovens 

Empreendedores de Portugal; -------------------------------------------------------------  

o O apoio no montante de 2.257,60€ no ano de 2022, para apoio de acções de 

empreendedorismo junto da população do concelho, em particular das crianças e 

jovens.” -------------------------------------------------------------------------------------    

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de cooperação nela 

referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

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

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

= PROTOCOLOS – REDE NACIONAL DE INCUBADORAS – PROPOSTA = 

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

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

 A Rede Nacional de Incubadoras tem como objetivo identificar, mapear e interligar 

as incubadoras e aceleradoras existentes no País, criadas por iniciativa de 

universidades, polos científicos e tecnológicos, autarquias, empresas privadas ou 

entidades estrangeiras. -------------------------------------------------------------------  

 Visa também identificar e suprir lacunas a nível regional e sectorial e promover a 

cooperação e partilha de recursos físicos e de know-how, de redes de mentores e 

investidores, promover a formação dos seus gestores, a profissionalização dos 

serviços oferecidos a empreendedores e empresas incubadas e um aumento da 
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competitividade das incubadoras portuguesas, a nível nacional e internacional. --------  

 A Rede Nacional de Incubadoras pretende assim colocar as incubadoras e 

aceleradoras num papel central do ecossistema de empreendedorismo. ----------------  

 A Startup Albufeira – Centro de Acolhimento Empresarial é a incubadora de 

negócios promovida pelo Município de Albufeira, em parceria com os Territórios 

Criativos, e que conta com dois polos distintos: um com enfoque na Criatividade e 

Turismo e o outro nos Produtos Endógenos e Gastronomia. -----------------------------  

 A Startup Albufeira é um equipamento municipal destinado a acolher e apoiar 

projetos inovadores e com potencial empresarial que se pretendam estabelecer em 

Albufeira, contribuindo para o desenvolvimento do seu tecido empresarial, 

potenciando o ecossistema empreendedor e a economia do Município. ------------------  

 Com vista a apoiar da melhor forma os empreendedores, não só pela 

profissionalização dos serviços oferecidos a empreendedores e empresas, bem como 

pela possibilidade dos mesmos poderem aceder a vales de apoio direcionados para 

empreendedores, será de relevante interesse a adesão da Startup Albufeira à Rede 

Nacional de Incubadoras. -----------------------------------------------------------------  

 Nos termos da alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal promover e apoiar o desenvolvimento de 

atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de 

interesse municipal. ------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: --------------  

o A minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Albufeira e a Rede Nacional 

de Incubadoras, anexa à presente proposta; ---------------------------------------------  

o A adesão da Startup Albufeira à Rede Nacional de Incubadoras.” ----------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de cooperação nela 

referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

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

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

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – CÉLIA BENTO – REQUERIMENTO = 

Por Célia Bento, foi apresentado um requerimento pelo qual solicita que o Município de 

Albufeira declare se pretende exercer o direito de preferência sobre o prédio urbano 

sito na Quinta da Palmeira, Beco das Arvelas, Lote 22, Bloco I, 2.º Direito, Freguesia 

de Albufeira e Olhos de Água. ---------------------------------------------------------------  

O requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, do seguinte teor: -------------------------------   
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“Prédio urbano descrito na CRPA sob o n.º 3950-S inscrito na matriz predial sob o 

artigo n.º 7418, fracção S, da freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------  

Quinta da Palmeira, Bloco I, Lote 22, 2.º Dto -----------------------------------------------  

Albufeira --------------------------------------------------------------------------------------  

A presente distribuição tem origem com o email do requerente recebido nesta data. ----  

Nos termos da lei, a Câmara Municipal de Albufeira tem preferência na aquisição de 

alguns imóveis atenta a sua localização no território ou em face da existência de algum 

ónus na anterior fase de aquisição. -----------------------------------------------------------  

No caso em presença, não nos encontramos perante imóvel classificado ou em vias de 

classificação, ou de prédio ou fração autónoma sito em zona de protecção de imóvel 

classificado, em área de reabilitação urbana ou em zona de pressão urbanística, 

delimitada com fundamento na falta ou desadequação da oferta, nos termos previstos 

no artigo 2.º-A do Decreto -Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto, na sua redação actual. ----  

Constata-se contudo que nos encontramos perante fracção autónoma integrada num 

imóvel edificado sobre terreno alienado pelo município em direito de superfície. ---------  

O prédio a transmitir, de acordo com a caderneta predial, corresponde a um 

apartamento de tipologia T3 com 74,76 m2 de área bruta privativa com o valor 

patrimonial atual de 51.926,52 euros. --------------------------------------------------------  

No anúncio refere-se que o valor de venda do prédio é de 140.000,00 €. ------------------  

A data da escritura aguarda que a câmara se pronuncie sobre o aqui solicitado. ----------  

Perante o supra descrito, sou de parecer que: -----------------------------------------------  

- Existe enquadramento legal para o exercício do direito de preferência por se tratar 

de uma habitação edificada sobre terreno alienado em direito de superfície. -------------  

- Caberá à Câmara Municipal avaliar e decidir sobre o interesse no exercício de tal 

direito.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 

transação do imóvel em causa. --------------------------------------------------------------   

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – MANUEL CAMPINO – REQUERIMENTO = 

Por Célia Bento, foi apresentado um requerimento pelo qual solicita que o Município de 

Albufeira declare se pretende exercer o direito de preferência sobre o prédio urbano 

sito na Urbanização Habijovem, Bloco A, Loja A, Quinta da Palmeira, Freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água. -------------------------------------------------------------------   

O requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, do seguinte teor: -------------------------------   

“Prédio urbano inscrito na Matriz com o n.º 7140 - Loja A e descrito na Conservatória 
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do Registo Predial de Albufeira sob o n.º 201–A da Freguesia da Albufeira e Olhos de 

Água. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Endereço do prédio: ---------------------------------------------------------------------------  

Rua do Estádio, Urbanização Habijovem, bloco A, Loja A -----------------------------------  

8200-127 Albufeira ---------------------------------------------------------------------------  

Por requerimento apresentado no dia 22 de Março, é dado conhecimento do negócio 

programado a fim de a Câmara se pronunciar sobre a eventual intensão de exercer o 

direito de preferência que lhe assiste. ------------------------------------------------------  

Nos termos da lei, a Câmara Municipal de Albufeira tem preferência na aquisição de 

alguns imóveis atenta a sua localização no território ou em face da existência de algum 

ónus na anterior fase de aquisição. -----------------------------------------------------------  

Está em causa a alienação de uma fração autónoma destinada a comércio pelo valor de 

120.000,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------  

No caso em presença, não nos encontramos perante imóvel classificado ou em vias de 

classificação, ou de prédio ou fração autónoma sito em zona de protecção de imóvel 

classificado, em área de reabilitação urbana ou em zona de pressão urbanística, 

delimitada com fundamento na falta ou desadequação da oferta, nos termos previstos 

no artigo 2.º-A do Decreto -Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto, na sua redação actual. ----  

Constata-se contudo face do constante na certidão da conservatória do registo predial 

de Albufeira, que nos encontramos perante fracção autónoma integrada num imóvel 

edificado sobre terreno doado pelo município em direito de superfície por 90 anos, tal 

como se lê na inscrição AP.36 de 1991/10/17, constante na certidão predial online do 

prédio. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Perante o supra descrito, sou de parecer que: ----------------------------------------------  

1. Existe enquadramento legal para o exercício do direito de preferência por se tratar 

de fracção autónoma integrada em edifício construído em prédio do município alienado 

em direito de superfície. ---------------------------------------------------------------------  

2. Cabe à Câmara Municipal avaliar e decidir sobre o interesse no exercício de tal 

direito.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 

transação do imóvel em causa. -------------------------------------------------------------   

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – GUILHERME TEIXEIRA – REQUERIMENTO = 

Por Guilherme Teixeira, foi apresentado um requerimento pelo qual solicita que o 

Município de Albufeira declare se pretende exercer o direito de preferência sobre o 

prédio urbano sito no Beco dos Bombeiros, n.º 83, R/C Direito, Freguesia de Albufeira 
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e Olhos de Água. ------------------------------------------------------------------------------   

O requerimento encontrava-se instruído com uma informação com origem na Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, do seguinte teor: -------------------------------   

“Prédio urbano descrito na CRPA sob o n.º 7929-B, inscrito na matriz predial sob o 

artigo n.º 5036, fração B, da freguesia de Albufeira e Olhos de Água. --------------------  

Endereço: --------------------------------------------------------------------------------------  

Quinta da Palmeira Bloco 83, Rés do chão, Fração B ----------------------------------------  

8.200-001 Albufeira --------------------------------------------------------------------------  

A presente distribuição tem origem em distribuição iniciada com um email do 

requerente datado de dia 26 de Março. ------------------------------------------------------  

Não é indicada a data prevista para o negócio. ----------------------------------------------  

Nos termos da lei, a Câmara Municipal de Albufeira tem preferência na aquisição de 

alguns imóveis atenta a sua localização no território ou em face da existência de algum 

ónus na anterior fase de aquisição. -----------------------------------------------------------  

No caso em presença, não nos encontramos perante imóvel classificado ou em vias de 

classificação, ou de prédio ou fração autónoma sito em zona de protecção de imóvel 

classificado, em área de reabilitação urbana ou em zona de pressão urbanística, 

delimitada com fundamento na falta ou desadequação da oferta, nos termos previstos 

no artigo 2.º-A do Decreto -Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto, na sua redação actual. ----  

Constata-se contudo que nos encontramos perante fracção autónoma integrada num 

imóvel edificado sobre terreno alienado pelo município em direito de superfície. ---------  

O prédio a transmitir, de acordo com a caderneta predial, corresponde a um 

apartamento de tipologia T3 com 83,57m2 de área bruta privativa com o valor 

patrimonial atual de 49.044,80 euros. -------------------------------------------------------  

No anúncio refere-se que o valor de venda do prédio é de 30.000,00 €, estando em 

causa a alienação de apenas metade do prédio por parte de um dos seus herdeiros. ------  

Perante o supra descrito, sou de parecer que: -----------------------------------------------  

1. Existe enquadramento legal para o exercício do direito de preferência por se tratar 

de uma habitação edificada sobre terreno alienado em direito de superfície. -------------  

2. Caberá à Câmara Municipal avaliar e decidir sobre o interesse no exercício de tal 

direito.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 

transação do imóvel em causa. --------------------------------------------------------------   

= FESTA DO BASQUETEBOL - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL  

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA e a FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE 

BASQUETEBOL pretendem realizar entre os dias 09 e 14 de Abril, a FESTA DO 

BASQUETEBOL JUVENIL 2022, em Albufeira. --------------------------------------------  

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

1. É a maior competição de Basquetebol jamais realizada em Portugal e tem sido uma 

realidade há 13 edições com assinalável reconhecimento e retumbante sucesso. 

Depois do sucesso dos últimos anos, este ano cumprir-se-á a nona edição, depois de 

uma paragem de 2 anos devido à Covid-19, no Município de Albufeira; ------------------  

2. Se trata do maior evento desportivo ao nível da formação, organizado em Portugal, 

envolvendo cerca de 1500 participantes, entre jogadores, técnicos, juízes e 

dirigentes de todos os distritos do país; -------------------------------------------------  

3. Além dos participantes diretos, estima-se que acompanhem o evento mais de 2000 

pessoas que se devem deslocar a Albufeira propositadamente para assistir aos 

jogos, entre familiares, amigos e acompanhantes; ---------------------------------------  

4. Diz respeito a uma modalidade – o Basquetebol – com inegáveis raízes e tradições no 

concelho; -----------------------------------------------------------------------------------  

5. A 14.ª Festa do Basquetebol Juvenil, repetindo e melhorando a fórmula utilizada nos 

anos transatos, poderá obter ainda maior impacto e maior visibilidade e notoriedade 

no panorama das atividades desportivas vocacionadas para a juventude portuguesa; --  

6. O evento segue uma linha de aposta em atividades desportivas como forma de 

promovermos o município de Albufeira nesta época do ano, de que são exemplo o 

“Crosse Internacional das Amendoeiras em Flor”, a etapa de Albufeira da “Volta ao 

Algarve em Bicicleta”, os jogos da “Algarve Cup” ou o “TIFAA – Torneio 

Internacional de Futebol Adaptado”. -----------------------------------------------------  

7. Sendo Albufeira um concelho turístico, a necessidade de uma promoção constante 

justifica o investimento em eventos de grande expressão mediática que coloquem a 

marca do concelho nos grandes palcos nacionais e internacionais; ----------------------  

8. Será por isso um acontecimento desportivo de referência no País, que irá contribuir 

para a divulgação e promoção do Concelho, diversificando e alargando o mercado a 

outros segmentos e contribuindo para o enriquecimento da agenda do Município; -----  

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

desportivos, contribuindo também para promover um cenário e um equipamento – os 

Pavilhões Desportivos – com todas as condições para acolher provas e estágios 

desportivos de grandes equipas. ----------------------------------------------------------  
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10. 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. --------------------------------------------------------------------   

Cabe à Câmara Municipal de Albufeira: ------------------------------------------------------   

 Disponibilização dos Pavilhões: Desportivo de Albufeira, Desportivo de Olhos de 

Água, Francisco Neves, Escola Básica e Secundária de Albufeira, Escola Secundária 

de Albufeira, Escola EB 2/3 Dr. Francisco Cabrita, Escola EB 2/3 Prof.ª Diamantina 

Negrão bem como dos meios humanos necessários ao funcionamento dos mesmos; ----  

 Disponibilizar o auditório da Escola Básica de Vale Pedras para a reunião diária dos 

árbitros e conselho de arbitragem, nos dias 9, 10, 11 e 12 de Abril das 21h30 às 

23h30. --------------------------------------------------------------------------------------  

 Disponibilizar no dia 09 de Abril, um autocarro de 31 lugares de Ferragudo para 

Albufeira às 10h00; um autocarro de 31 lugares de Olhão para Albufeira às 9h00; 

um autocarro de 31 lugares do Aeroporto de Faro para Albufeira às 15h30; Quatro 

autocarros (de 31, 27, 27 e 31 lugares) mais 3 carrinhas de 9 lugares entre as 

15h00 e as 22h00 para transporte das comitivas da Estação dos comboios de 

Ferreiras para as unidades hoteleiras em Albufeira, para a cerimónia de abertura e 

da cerimônia para as cantinas; ------------------------------------------------------------   

 Disponibilizar no dia 14 de Abril, um autocarro de 31 lugares de Albufeira para 

Olhão às 13h30; Quatro autocarros (de 31, 27, 27 e 31 lugares) mais 3 carrinhas de 

9 lugares entre as 13h00 e as 15h00 para transporte das comitivas de Albufeira 

para a estação dos comboios de Ferreiras; dois autocarros de 50 lugares de 

Albufeira para o aeroporto de Faro às 13h30. -------------------------------------------   

 Assegurar a circulação gratuita no GIRO através da apresentação da credencial de 

participação no evento; --------------------------------------------------------------------  

 Execução de material informativo e promocional, bem como colocação de sinalética 

de apoio; ------------------------------------------------------------------------------------   

 Coordenação e Acompanhamento da Visita da Federação Portuguesa de Basquetebol 

e Presidente da Câmara Municipal de Albufeira à Instituição que receberá o 

donativo da campanha "Basquetebol Solidário". ------------------------------------------  

 Organização da Cerimónia e respetivo Desfile de Boas-Vindas a realizar na Baixa de 

Albufeira, na Praça dos Pescadores, disponibilizando o necessário apoio técnico e 

humano; -------------------------------------------------------------------------------------   
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 Organização da Cerimónia de Encerramento que decorrerá no dia 14 de Abril; --------  

 Acompanhamento fotográfico e de filmagem de todo o evento; -------------------------   

 Organização e posterior distribuição do respetivo clipping; -----------------------------  

 Disponibilização de material informático e de comunicações; ---------------------------  

 Intervenção no estabelecimento de parcerias entre a Federação Portuguesa de 

Basquetebol e outras entidades, para a angariação de alojamento, transportes e 

alimentação; --------------------------------------------------------------------------------  

 Atribuição à FPB de uma comparticipação financeira até ao valor máximo de € 

62.500 (sessenta e dois mil e quinhentos euros) de apoio financeiro para as diversas 

áreas de promoção, comunicação e logística, atribuídos mediante apresentação dos 

documentos justificativos das despesas efectuadas, 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 logístico necessário à realização do evento; ---------------------------------------  

 Envolvimento e apoio técnico e de recursos humanos nas questões necessárias. -------  

Cabe à Federação Portuguesa de Basquetebol: ----------------------------------------------   

 Suportar os custos de transportes, alojamento e refeições de todos os elementos 

que compõem a organização, dentro do orçamento estipulado; --------------------------  

 Suportar os custos com os vigilantes nos hotéis e pavilhões desportivos; --------------  

 Garantir os custos de transporte de todas as comitivas (72) até Albufeira e 

regresso; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Suportar os custos de transportes, refeições em trânsito e prémios de arbitragem 

aos oficiais de jogo, dos 198 jogos a realizar; --------------------------------------------  

 Garantir os custos com Médicos, Fisioterapeutas e Enfermeiros; ----------------------  

 Garantir o material técnico e logístico para a competição, nomeadamente, bolas, 

marcadores e computadores; --------------------------------------------------------------  

 Responsabilizar-se pela elaboração e distribuição do programa da Festa. --------------   

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a organização conjunta com a 

Federação Portuguesa de Basquetebol, através dos meios acima descritos, com vista à 

realização da FESTA DO BASQUETEBOL em Albufeira.” ----------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou quando começa este evento. -----------  

O senhor vice-presidente disse que começa no sábado, dia nove de abril, julgava 

que já tinha chegado o programa até aos senhores vereadores, e se não foi iria 
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ser. --------------------------------------------------------------------------------------------   

Este programa irá de nove a catorze de abril, o senhor vice-presidente disse não 

o saber de cor, mas a abertura das festas terá lugar no dia nove, na Praça dos 

Pescadores. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que se chegar tanto quanto chegou o do 

acordeão. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente realçou que o do acordeão não foi organizado pela 

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

Relembrou o senhor vereador que já explicou isso uma vez, não foi organizado pela 

câmara, mas a câmara municipal apoiou o acordeão, ao que o senhor vice-

presidente disse saber. ----------------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador Desidério Silva dizendo que voltamos ao mesmo 

discurso, em que parecia já estar tudo certo e deixou de estar. Disse que no 

outro dia falou com o senhor presidente sobre isso, no Auditório, e tanto está, 

como deixa de estar, e não consegue ainda perceber o critério da gestão nesta 

área, pelo que acha que se deve pôr aí alguma coisa a funcionar. Notou também 

que os vereadores não permanentes participam fortemente em muitas coisas, e o 

executivo tem de ter também o cuidado, porque senão eles estão aqui a fazer um 

bocado de bonecos. Reforçou que apoiam tudo, mas devem ter também a 

informação, não é uma questão de convidar, informar, quem puder ir vai, quem não 

puder não vai, mas ao menos ficam a saber das coisas. ---------------------------------  

Disse o senhor vice-presidente que uma coisa é a informação e outra é o convite. --  

O senhor vereador Desidério Silva disse que já passou por situações em que lhe 

perguntaram se foi assistir a determinados eventos, como por exemplo, o do 

acordeão no Auditório, e que ele nem sabia que iam acontecer, o que causa alguma 

estranheza nas pessoas, dado terem o apoio da câmara municipal. --------------------  

O senhor vice-presidente disse ao senhor vereador Desidério Silva que a questão 

é muito simples, isto é, tudo o que seja nossa organização enviamos convites. A 

questão é que concedemos os apoios, sejam logísticos, sejam financeiros e, neste 

caso, presumia que foi o Auditório. --------------------------------------------------------  

Questionou o senhor vereador sobre o valor do apoio da câmara ao senhor Sabóia, 

para organizar o evento do acordeão. -----------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente referiu que a entidade organizadora é precisamente o 

senhor Sabóia. Considerou que a questão da informação sobre o evento está 

correta, e tudo o que seja nossa organização há convite, e pode haver a 
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informação e está correto nesse aspeto. Em seguida, deu a palavra ao senhor 

vereador António Coelho. --------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse em relação ao ponto 11 que é com agrado 

que se vê este evento voltar de novo a poder ser realizado, e sabe-se que a 

pandemia determinou em muito a sua suspensão. Quer dar os parabéns a quem 

está envolvido no processo e na organização, por tudo aquilo que está a acontecer, 

e também destacar o conjunto de iniciativas que têm estado a levar a cabo nesta 

altura, para a promoção do município e que vão estar agregadas a isto e que lhe 

parecem ser muito boas, em termos económicos e não só, pelo que é de destacar. 

Em relação àquilo que aqui está e porque aconteceu nos Prémios Sophia, é um 

investimento significativo, mas que está devidamente justificado e fundamentado, 

e até para a dimensão do evento ficou um bocado com a ideia de que isto até 

poderia ser de outro montante. Quando via aquilo que aqui está em termos de 

valores considerados, espera que esteja tudo contemplado e não aconteça como 

nos Prémios Sophia, porque houve depois um conjunto de adjudicações que tiveram 

que aparecer diretas e que transportaram as coisas de um valor para o outro. 

Acredita, porém, que as coisas aqui estejam acauteladas e era mesmo isso que 

queria salvaguardar. Considerou o senhor vereador que estão de parabéns com 

este evento, e acredita que estão todos de acordo, enquanto executivo, com aquilo 

que está a acontecer, e principalmente pela oportunidade que julga estar a ser 

feita de uma forma muito inteligente, de promover um conjunto de outros eventos 

como o Albufeira Surf Fest, entre outros, que pensa também estar agregado à 

Junta de Freguesia, no apoio. Pensava que estão todos de parabéns e é por aí o 

caminho também, diversificar. Alertou depois que isto também colide um bocado 

com aquela preocupação, a ver se é possível acautelar tudo aquilo que foi aqui 

levantado pelo senhor Tomás. Sugeriu também que nestes dias se tenha um pedido 

extraordinário à Polícia Municipal, só que estejam em presença poderá demonstrar 

outra coisa, pensa que isso é mesmo muito importante e, eventualmente, reforçar 

também junto do senhor Tenente a importância de ter uma atenção devida, 

principalmente nestas zonas mais nobres, porque aquilo que se está a passar é 

demasiado mau e já foi aqui dito, pelo que não vale a pena estar a repetir. ---------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse relativamente a este ponto valorizar esta 

questão, e é importante que estes eventos se mantenham e se multipliquem por 

outros, que tragam mais pessoas, principalmente famílias, porque este é um evento 

que traz muitas famílias a Albufeira. Disse comungar daquilo que foi dito, é 



5 de abril de 2022  

fundamental que ao trazermos todas estas pessoas possamos recebê-las, e não 

terem estas imagens que não beneficiam nada a imagem do concelho, termos essa 

atenção e, nesse aspeto, partilha daquilo que o senhor vereador António Coelho 

disse. Em relação à Festa do Basquetebol disse ter ficado com uma dúvida, porque 

não vinha no protocolo. A proposta inicial da Federação referia que as refeições e 

a alimentação eram da competência da autarquia, mas na proposta final estava a 

transferência dos sessenta e tal mil euros para eles e a questão dos transportes, 

dos transfers para fazer as deslocações que estão tipificadas. A sua dúvida é que 

havendo essa divergência, se a Federação aceitou, ou se existe algum documento 

em que eles confirmam que são eles que se vão responsabilizar pelas refeições e 

estadias. Sabia que o documento não referia isso, mas havendo essa divergência. --  

O senhor vice-presidente explicou que está relacionado com o que está 

contemplado na comparticipação financeira, mencionando que o valor atribuído em 

dois mil e dezanove foi de cinquenta e cinco mil euros, e o valor que é atribuído 

agora é de sessenta e dois mil e quinhentos euros e por uma razão muito simples, 

é que houve um custo acrescido quer no valor da alimentação, quer no custo do 

alojamento, provavelmente atendendo à data. E é nessa circunstância que foi 

chegado a um acordo no sentido de reforçar um pouco a verba, e a Federação 

assumia tudo. Basicamente, a custo da alimentação e do alojamento estava 

contemplado nessa verba. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que estava a destacar isto, porque no 

próprio Sistema de Gestão Documental vinha referido também essa dúvida. ----------  

O senhor vice-presidente informou que houve um aumento significativo no custo da 

refeição por unidade, e no custo do alojamento, além de que tendo em conta a 

data foi mais difícil arranjar alojamento este ano do que em anos análogos, de 

dois mil e dezanove ou dois mil e dezoito. Foi muito mais difícil logisticamente, 

devido às questões da Pandemia. Explicou que passou de seis para sete pavilhões, 

há um conjunto de questões de segurança que tiveram de ser consideradas, 

questões de higienização, questões de controlo, ou seja, situações que em dois mil 

e dezanove não estavam contempladas, porque não havia pandemia e agora foi 

necessário ter em conta. Disse depois que se o senhor vereador Victor Ferraz 

reparasse no programa, as finais geralmente decorriam sempre no pavilhão e agora 

vão decorrer em quatro ou cinco pavilhões precisamente devido à questão da 

covid-19, e provavelmente a cerimónia de encerramento não será dentro do 

pavilhão e será ao ar livre pela mesma razão. Há um conjunto de logística/custo 
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que vai ser salvaguardado tendo em conta também aquilo que são as considerações 

da própria Delegada de Saúde, e isso tudo tem mais custos.---------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que nem punha isso em causa, achava que 

este valor nem sequer cobre os custos todos com refeições e alojamentos que são 

precisos com quase mil e quinhentas pessoas. ---------------------------------------------  

Disse o senhor vice-presidente que era porque se tratava de uma organização 

conjunta, e chamou a atenção para o facto de haver um valor do município que 

tem um custo e que é o valor logístico, de apoio logístico e que é da autarquia. -----  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que é um valor para além do valor 

monetário, como por exemplo, a questão dos transportes associados a isto e que a 

sua questão era mesmo o alojamento e a alimentação para mil e quinhentas 

pessoas, para estes dias todos. ------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente salientou que em mil e quinhentos participantes nem 

todos são atletas. ----------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que está claro relativamente a essa parte, 

a nível de financiamento e a questão da parte da logística que está subjacente e 

que tem um valor que acresce. -------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vice-presidente dizendo que, neste momento, foi o trabalho 

que foi possível ser feito, tendo em conta que não é uma circunstância normal, 

nem sequer do alojamento, nem da segurança, nem sequer do próprio valor unidade 

da refeição, que é muito mais cara que em dois mil e dezanove.-----------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que é um facto aquilo que está na relação 

direta daquilo que acabou de dizer, e tinha feito um pedido de informação por 

escrito, por e-mail, e agora recebia aqui as respostas de forma natural e simples 

e ficou esclarecido. Não tinha era uma base de referência e fez esse pedido e, 

por acaso, ficou com pena de não conseguirem responder ao e-mail, mas isso é 

outro assunto. Acrescentou que agora em relação àquilo que é a fundamentação 

não há dúvida nenhuma. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse querer deixar registadas duas coisas. 

Este tipo de evento, como disse o senhor vereador António Coelho, queria registar 

que é de uma importância muito grande para Albufeira, e considera e sempre 

considerou, desde dois mil e doze quando trouxeram para cá esta Festa do 

Basquetebol, que “berrou” noutro município, como é do conhecimento de todos, que 

é um investimento e não uma despesa, porque há sempre uma tendência de dizer 

que se gasta o dinheiro em certas coisas, mas há certas coisas que são 
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importantes para a qualidade e até para a formação humana e, no fundo, para a 

valorização da imagem de Albufeira, e que desfazer ou ajudar a desfazer aqueles 

que acham que isto é sempre despesas quando, no fundo, elas são despesas sim, 

mas despesas com retorno chama-se investimento. Disse o senhor vereador que 

queria deixar esta nota. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente agradeceu ao senhor vereador Desidério Silva, 

relembrando que foi ele, enquanto presidente, que trouxe a Festa do Basquetebol. 

Disse ainda que este foi o melhor orçamento possível e se, porventura, o senhor 

vereador disser que poderia surgir três, quatro ou cinco mil euros de 

circunstâncias em que tivesse de comprar isto ou aquilo, não lhe poderia dizer, 

mas não iria ser isso que vai depois colocar em causa. Nesta altura da covid-19 

ninguém sabe, por vezes, as despesas que tem.  -----------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse ter levantado esta questão, porque achava 

pouco o valor tendo em conta o que envolve. ----------------------------------------------  

Disse o senhor vice-presidente que há um valor, este é o valor que trabalharam 

até agora, é uma equipa com vinte pessoas, depois pode acontecer alguma 

circunstância, mas passará sempre por aqui. ----------------------------------------------  

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

 

= PATRIMÓNIO – INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO – 2021 = 

Foi apresentado o processo respeitante ao Inventário do Património do município 

relativo ao ano de 2021. -----------------------------------------------------------------------   

Instruía tal processo, uma informação com origem na Divisão de Contratação Pública e 

Gestão Patrimonial, informação esta que continha o relatório e os valores patrimoniais 

referentes ao ano de 2021, os quais se dão por integralmente transcritos e dos quais 

fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e 

que conclui referindo: -------------------------------------------------------------------------   

“De referir ainda que existe total reconciliação de valores e classificações financeiras 

entre a Divisão de Contratação Pública e Gestão Patrimonial e a Divisão Financeira 

desde o ano de início da aplicação do POCAL (2002) até ao exercício de 2019, bem 

como desde o exercício de 2020 (aplicação do SNC-AP) até ao exercício de 2021. -------  

Submete-se à consideração superior a apreciação e deliberação referente ao 

encerramento do ano 2021 dos valores patrimoniais do Município.” ------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que como este documento é demasiado 

extenso, queria pedir para que ficasse durante algum tempo na sala da vereação, 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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para que pudessem continuar a analisá-lo no seu suporte físico, pedido ao qual o 

senhor vice-presidente acedeu. ------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por maioria, tendo em conta e nos termos da informação dos 

serviços, aprovar o Inventário reportado ao fecho do exercício de dois mil e vinte 

e vinte e um e remeter o documento à Assembleia Municipal para apreciação no 

âmbito das respetivas competências [alínea l) do número dois do artigo vigésimo 

quinto do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze 

de setembro]. --------------------------------------------------------------------------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor vice-presidente, a senhora 

vereadora Cláudia Guedelha e o senhor vereador Ricardo Clemente; abstiveram-se 

os senhores vereadores Desidério Silva, Victor Ferraz e António Coelho. ------------  

= DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO RESPEITANTES 

AO ANO DE 2021 = 

Foram apresentados os documentos de prestação de contas do município respeitantes 

ao ano de dois mil e vinte e um, verificando-se relativamente às Operações 

Orçamentais (excluído de Operações de Tesouraria) o seguinte: --------------------------  

- Saldo Inicial: cinquenta e seis milhões, quinhentos e quinze mil, oitenta e quatro euros 

e dezassete cêntimos; ------------------------------------------------------------------------   

- Receita Cobrada Líquida: setenta e cinco milhões, oitenta e quatro mil, noventa e sete 

euros e setenta e três cêntimos; -------------------------------------------------------------   

- Despesa Paga: noventa e cinco milhões, trezentos e setenta e três mil, novecentos e 

três euros e cinquenta e quatro cêntimos e -------------------------------------------------   

- Saldo para a Gerência Seguinte: trinta e seis milhões, duzentos e vinte e cinco mil, 

duzentos e setenta e oito euros e trinta e seis cêntimos. ----------------------------------  

O Saldo para a Gerência Seguinte incluindo Operações de Tesouraria foi de trinta e 

oito milhões, quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e três euros e vinte 

e sete cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------  

Foi ainda apresentada a Proposta de Aplicação do Resultado Líquido do Exercício, no 

montante de quatro milhões, cento e noventa e oito mil, cento e setenta e seis euros e 

sete cêntimos, que deverá ficar transferido para Resultados Transitados. ---------------  

O senhor vereador António Coelho solicitou que tudo o que vai dizer fique 

registado em ata, sublinhando que importa fazer essa referência. --------------------  

O senhor vice-presidente perguntou se no final vai entregar alguma declaração. ----  

O senhor vereador António Coelho disse querer ser esclarecido, uma vez que fez 

uma sugestão que não foi considerada. A primeira questão, e como julga que a 
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pasta com este documento está aí, pensa que será fácil para todos, dado ser só 

uma questão de consulta. --------------------------------------------------------------------  

Exmo. Sr. Vice-presidente, Dr. Cristiano Cabrita, que presidiu à reunião de 

Câmara de 05 de abril de 2022 ------------------------------------------------------------  

Exmo. Sr. Vereador Ricardo Clemente, com o pelouro da Gestão Financeira e 

Contratação Pública --------------------------------------------------------------------------  

Exma. Sra. Diretora do Departamento de Gestão e Finanças, Dra. Carla Farinha --  

Dirijo-me a vós, em primeiro lugar para vos dizer que, já por várias vezes, fico 

com a sensação que é passado um atestado de ignorância ao exercício sério e 

rigoroso que tento fazer a pensar no melhor para o vosso exercício, para o 

exercício do município, acima de tudo pelo compromisso que todos assumimos para 

com os munícipes. Reconheço que tenho muito a aprender, mas… -----------------------  

Eu, à data da reunião, tinha plena consciência do que estava em causa, do que 

estava a propor e dos prazos que necessariamente tinham que ser respeitados, do 

entendimento veiculado pelo Tribunal de Contas neste domínio, que a apreciação 

dos documentos de prestação de contas de 2021, pelos órgãos executivo e 

deliberativo da autarquia, deverá ser efetuada durante o mês de abril de 2022. ---  

Para mim tinha sido muito sensato que o ponto 13, da respetiva Ordem do Dia, tal 

como eu sugeri, tivesse sido retirado porque: --------------------------------------------  

- O Exmo. Sr. Presidente estava ausente; -----------------------------------------------  

- A quantidade de documentação a consultar dos vários pontos da ordem do dia 

era demasiado extensa. Houve documentação que foi informada a disponibilidade 

para consulta dia 1 de abril às 16:17h e o resumo de tesouraria foi disponibilizado 

uma hora antes da reunião;  ----------------------------------------------------------------  

- Numa primeira análise técnica efetuada ao documento em causa se percebeu que 

questões havia que mereciam ser devidamente esclarecidas; ----------------------------  

- Como o Exmo. Sr. Presidente já havia assumido, quando houvesse lugar à 

apresentação de documentos de tamanha importância, como o em causa, haveria 

lugar a uma apresentação prévia para informar esclarecer eventuais questões o 

que não aconteceu e, o Sr. Vice-presidente Dr. Cristiano que me desculpe, é do 

conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente, a quem desejo rápidas melhoras, foi 

hospitalizado dia 1 de abril já após ter enviado a Ordem do Dia referente à 

reunião em apreço, pelo que o que o Sr. Vice-presidente disse na reunião, que era 

intenção ter feito uma reunião, não fez qualquer sentido. Se estavam realmente 

com intenção de a fazer, quando é que a iam comunicar? No sábado? Para depois 
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reunir os vereadores que têm os seus trabalhos e horários laborais na segunda-

feira? Para mim era preferível que o Sr. Vice-presidente não tivesse dito nada; ---  

- O que foi pedido por mim foi que concedessem 4 a 5 dias, até para podermos 

falar convosco, eventualmente fazer a tal reunião que não foi feita para haver 

lugar aos esclarecimentos devidos, porque havia a possibilidade de se marcar uma 

reunião extraordinária, na semana de 11 a 15 de abril e ainda assim sobrava 

tempo para respeitar os prazos para a reunião da AM. ---------------------------------  

Tenho a dizer o seguinte: na nossa posse temos o documento que foi por vós 

aprovado, o qual considero que deverá ser, como está, o a apresentar na próxima 

reunião de Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------  

Tal como solicitado na reunião, desejo ver esclarecidos os seguintes blocos de 

questões: --------------------------------------------------------------------------------------  

No ponto 4.1 do anexo às Demonstrações Financeiras, nomeadamente, na página 

treze e catorze do mesmo, verifica-se que não foi possível definir o montante, 

pelo que a senhora diretora do departamento de Administração e Finanças ou o 

senhor vereador Ricardo Clemente vão ter que responder a isso, porque o senhor 

vereador disse não saber. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que vão tentar esclarecer e sugeriu colocar um 

ponto de ligação nas coisas. Naturalmente, quer a senhora diretora de 

departamento, quer o senhor vereador Ricardo Clemente vão tentar esclarecer as 

questões colocadas e, se não for possível, serão respondidas por escrito. ------------  

O senhor vereador António Coelho disse que, de qualquer das maneiras, se não 

forem esclarecidos têm de votar hoje o documento, e foi isso que ficou assente e 

é a intenção mantê-lo. ----------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor vice-presidente que a intenção positiva é responder às questões do 

senhor vereador António Coelho e se, eventualmente, não for possível responder a 

uma ou a outra, será respondido por escrito em tempo considerado útil. -------------  

O senhor vereador António Coelho disse que então iria começar de novo. Nas 

Demonstrações Financeiras, no ponto 4.1, nomeadamente, nas páginas treze e 

catorze, verifica-se que não foi possível definir o montante do ativo de concessão 

referente à exploração dos parques de estacionamento P5 e P6, e estacionamento 

à superfície na Avenida da Liberdade, uma vez que, e passa a citar o que está 

escrito no documento: “Embora tenha sido facultada informação, a mesma não 

continha os elementos necessários para aferir o montante do ativo de concessão no 

parque P6. Relativamente à restante construção do parque de estacionamento, não 
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foi considerada como ativo fixo tangível de concessão, uma vez que não foi 

disponibilizada informação em tempo útil, por parte do concessionário que efetuou 

a obra pública.” Relativamente ao estacionamento à superfície, na Avenida da 

Liberdade, nada é referido. Logo aqui há uma série de questões que, no seu 

entender e para um documento desta natureza, não deveriam sequer se colocar. ----  

Assim, pergunta como é possível não terem conseguido estabelecer e apurar o 

valor das concessões dos parques de estacionamento quando, como se refere na 

página catorze, a mesma se iniciou em 01/06/2012, e irá até 31/05/2032, sendo 

que há questões que se levantam, até por causa da questão do Programa Pólis, não 

tendo sido possível apurar o valor real, e estavam a falar da utilização do critério 

do valor patrimonial tributável, depois de decorridos quase dez anos após o início 

da concessão, como é que não é possível apurar estes valores. Esta é uma 

pergunta que coloca. -------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em 

baixa tensão, do município de Albufeira, que consta no quadro quatro, na página 

catorze, refere que o mesmo terminou em 30/09/2021. Este contrato foi 

renovado, questionando o senhor vereador se foi renovado automaticamente e como 

é que funciona. -------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao crematório, pergunta como é possível não poder individualizar o terreno 

deste e a sua valorização, questionando ainda se o programa informático interfere 

aqui. Volta a perguntar se é ou não possível individualizar o terreno e a sua 

valorização, e sugere também se não seria antes de adaptar o programa 

informático às necessidades e aos dispositivos legais existentes, em vez de ser o 

município a cometer, pelo que se está aqui a verificar, uma desconformidade, pois 

o suporte informático não está a suportar esta individualização, pelo que pergunta 

se isto é um problema técnico. -------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador António Coelho dizendo que na página dezasseis do 

mesmo documento, voltam a referir no último parágrafo que: “Verificou-se a 

existência de alguns bens sem valor inicial, aos quais não foi atribuído o valor 

patrimonial tributável, por não dispormos da caderneta predial, pelo facto de 

essencialmente, os mesmos não estarem em nome do município, por exemplo, os 

cedidos em direito de superfície cujo contrato continua do lado do município, ou 

terrenos e edifícios em que não foi possível efetuar o respetivo registo por falta 

de documentação e para os quais também não possuímos o valor patrimonial 

tributável.”, e perguntou em seguida, se o município não tem os contratos de 
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cedência em direito de superfície. Pergunta ainda se não pode obter essa 

informação junto ao serviço de Finanças mostrando os tais contratos, bem como o 

porquê de isto aparecer citado desta forma no documento. A seguir, interroga se 

alguém faz alguma ideia de qual é o valor de bens que não se encontram 

valorizados ou que pertençam ao município, mas não estão registados ou que não 

estão totalmente contabilizados, e os seus valores. Considerou o senhor vereador 

que por aquilo tudo o que se vê ali, parece que estamos a falar de vários milhões, 

parece que existem demasiados imóveis, terrenos, infraestruturas e outro 

património que pertence ao município e que, ou não se encontra registado, ou não 

está devidamente valorizado, o que acarreta um grave problema em termos da 

realidade factual das contas e das demonstrações financeiras. ------------------------   

Continuou o senhor António Coelho referindo que é difícil em cinco dias analisar a 

prestação de contas e também o Inventário do Património 2021 e que uma Ordem 

do Dia com o número de pontos e natureza de assuntos, não devia ser marcada 

assim. Faria sentido ser, para este nível de temática que estamos a tratar, 

reunião dedicada, mencionando que é o próprio a pensar que não tem experiência e 

não gosta de assinar de cruz. --------------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador que para um segundo ponto, verifica-se que desde dois 

mil e dezoito que o valor da despesa anual é superior à receita anual, que desde 

essa altura que o município de Albufeira vem a acumular um deficit orçamental, 

com destaque para o último ano de dois mil e vinte e um, em que a receita total 

anual do ano foi inferior em cerca de quatro milhões de euros à do ano de dois mil 

e dezanove, ano antes da pandemia e da crise económica provocada pela mesma, 

mas em que a despesa anual foi cerca de vinte milhões superior à receita de dois 

mil e vinte e um. Isto quer dizer que a despesa de dois mil e vinte e um foi 

superior à receita arrecadada em dois mil e vinte e um, em cerca de vinte milhões 

de euros, mas a receita de dois mil e vinte e um foi quatro milhões de euros 

inferior à de dois mil e dezanove. O que aumentou vertiginosamente foi a despesa, 

é o que está refletido neste documento. Se contabilizarmos que em dois mil e 

vinte e um, de acordo com os dados da autarquia, foram gastos cerca de dois 

milhões, seiscentos e vinte mil e cento e vinte, com a Pandemia Covid-19, custos 

diretos e indiretos, verifica-se que os restantes dezassete milhões advêm de 

outras despesas. Verifica-se que este aumento de despesa acontece, sobretudo, 

nas despesas de capital por conta da realização de empreitadas para fins que não 

vai aqui citar, tendo-se verificado um aumento significativo em relação a dois mil 
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e vinte, visto que o valor pago em dois mil e vinte e um para despesas de capital, 

foi quase o dobro do pago em dois mil e vinte, e cerca de mais quatro milhões do 

que em dois mil e dezanove. ----------------------------------------------------------------  

Prosseguiu o senhor vereador António Coelho dizendo que assistimos também a um 

acréscimo constante e consistente das despesas com pessoal e com a aquisição de 

bens e serviços, desde dois mil e dezassete até dois mil e vinte e um, muito 

graças ao facto de o município alegar que não tem recursos humanos suficientes 

para determinadas tarefas, e contratar empresas para fazer esses serviços, 

sendo que o valor pago em recursos humanos e em aquisição de serviços tem vindo 

a aumentar continuamente ao longo dos últimos cinco anos, o que se afigura como 

um contrassenso, e isto analisando aquilo que é a forma como temos o município a 

funcionar, e os serviços que prestamos à comunidade. -----------------------------------  

Por outro lado, disse o senhor vereador António Coelho que a evolução dos 

principais indicadores económico-financeiros tem vindo a deteriorar-se com 

quebras constantes, e algumas acentuadas, de alguns indicadores, sendo um sinal 

de grande alerta, para uma situação que, enquanto “Albufeira Prometida”, tem 

vindo a chamar a atenção, que é a suborçamentação, excesso de contratos de 

prestação de serviços, acréscimo de custos com pessoal, que não se traduz em 

melhoria dos serviços, e a um acumular de deficits orçamentais que já estão a 

hipotecar as finanças autárquicas e a solvabilidade do município. ----------------------  

Referiu ainda o senhor vereador que se verifica ainda que não estamos a apostar 

nas verbas que advêm do “Portugal 2030” e do PRR, e que a esmagadora maioria, 

mais de 98% das nossas obras, são financiadas com receitas próprias, está escrito 

e pode-se ler no documento, saibamo-lo fazer. Não temos aproveitado as 

sinergias com as IPSS`s, nem a simbiose que é aproveitada por grande parte dos 

municípios de fazer candidaturas conjuntas a fundos europeus com IPSS`s, e 

assim potenciar e maximizar os valores a receber a fundo perdido. Se nada for 

feito esta situação vai agudizar-se com aumento dos custos, com os contratos de 

prestação de serviços existentes, principalmente em matéria de limpeza urbana, 

resíduos, transportes urbanos, eletricidade e gás, bem como na aquisição de bens 

alimentares e nas empreitadas de obras públicas com as revisões de preços e com 

o aumento das matérias-primas e subsidiárias. -------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador dizendo que pelo que se viu no último orçamento, o 

município prepara-se para contrair empréstimos bancários para financiar 

investimentos, empreitadas, e aumentar impostos e taxas para financiar as 
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enormes despesas correntes que acumulou nos últimos anos, sendo que quem perde, 

mais uma vez, é Albufeira e os seus habitantes. ----------------------------------------  

Deste modo, pergunta mais uma vez, porque esta pergunta já veio aqui, e de 

alguma maneira foi sendo respondida de diferentes formas, qual é a situação 

financeira atual do município. Pergunta também se existe liquidez para fazer face 

aos contratos de fornecimentos de bens e serviços existentes, e dos aumentos de 

preços que, inevitavelmente vão acontecer, bem como qual a estratégia a seguir 

para superar as dificuldades aqui elencadas, e ainda se existe um plano de 

contingência, qual a situação do Gabinete de Candidaturas, e se vai ou não ser 

reforçado e se se está a trabalhar nesse sentido. --------------------------------------  

Seguidamente, pergunta qual o critério que o executivo permanente utiliza para a 

atribuição de subsídios, em termos de escolha das entidades e do valor a atribuir, 

mencionado que têm verificado que estes apoios não têm critérios definidos nem na 

sua atribuição nem na sua mensuração. Senão vejamos, temos instituições que 

prestam apoio alimentar a pessoas desfavorecidas, sendo que apoiam o mesmo 

número de pessoas e em que uma recebe cerca de 170.000,00€, e outra nada. 

Temos situações em que as mesmas entidades recebem num ano 20.000,00€ e no 

ano seguinte 50.000,00€, e no outro a seguir baixa para 30.000,00€ para fazer 

basicamente as mesmas atividades. --------------------------------------------------------  

Questiona depois para quando a regularização da situação das participações 

financeiras que o município detém no Imortal SAD, Globalgarve e POLIS 

Albufeira. -------------------------------------------------------------------------------------  

O valor de 670.755,30€ em Despesas com processos em Tribunal que consta da 

página 63 do Relatório Anual do Órgão de Gestão/ Relatório de Atividades e 

Contas de 2021, diz respeito a que processos e dizem respeito a quê, pergunta 

também. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Interroga a que se deve a discrepância de valores de 2020 para 2021 no passivo 

corrente na rúbrica Estado e outros entes públicos de 13.581,72€ em 2020 para 

278.650,20€ em 2021.----------------------------------------------------------------------  

Os fornecimentos e Serviços externos que constam da demonstração de resultado 

por natureza tem um acréscimo de 2020 para 2021 de 3.625.579,35€ o que 

representa um aumento de cerca de 16%. Pergunta a que se deve este aumento. ---  

Pergunta ainda se no balancete por serviços, desagregado por custos de materiais 

e por outros custos diretos constam as amortizações do exercício relativas ao 

ativo tangível. --------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor vereador António Coelho disse que necessitam que lhes sejam facultados 

os seguintes dados: --------------------------------------------------------------------------  

 - Grau de execução orçamental do PPI por classificação funcional, como consta 

nos relatórios de prestação de contas anteriores a este, como era hábito 

anteriormente, e isto é algo que vimos que foi suprimido dos últimos relatórios que 

analisámos, neste último não aparece, e pedimos que seja enviada essa 

informação; -----------------------------------------------------------------------------------  

 - Grau de execução orçamental das AMR´s por classificação funcional, como 

consta nos relatórios de prestação de contas anteriores a este; -----------------------  

 - Grau de execução orçamental das GOP´s por classificação funcional, como 

consta nos relatórios de prestação de contas anteriores a este; -----------------------  

 - Grau de execução orçamental da despesa por classificação económica, como 

consta nos relatórios de prestação de contas anteriores a este. -----------------------  

Prosseguiu o senhor vereador dizendo que analisando aquilo que é a execução do 

Plano Plurianual de Investimentos e a despesa de capital há coisas que carecem de 

algum esclarecimento. Consegue-se perceber que o município executa cerca de 

metade do orçamento municipal. Refere o senhor vereador António Coelho que este 

documento também deve ser revelador da atividade de um executivo, deve ser um 

documento de avaliação. Com certeza, que nós não vamos conseguir fazer o 

perfeito de tudo, mas há aqui taxas que devem ser consideradas, principalmente 

quando elas ficam abaixo dos 50%, em termos de execução. Por aquilo tudo que 

são as necessidades que estão elencadas e que, curiosamente, volta a repetir 

aqui, todos eles, sem exceção, durante a fase de candidatura para este órgão 

autárquico, conseguiram identificar as prioridades que eram necessárias, e o que 

era necessário fazer em todos os momentos. Entre aquilo que está definido e 

aquilo que aparece constantemente nalgumas intervenções como Plano Estratégico 

de Ação, e depois aquilo que se vê refletido neste documento, demonstra que há 

aqui uma discrepância muito grande e, curiosamente, há uma que se destaca, 

entre muitas outras. É uma que está muito na “berra” nas redes sociais e é um 

problema para o município, e que o levou a falar com alguns presidentes de Juntas 

de Freguesia, para tentar perceber como é que estas coisas se gerem. Assim, na 

“Manutenção de Espaços Verdes” estiveram afetas despesas mais significativas em 

dois mil e vinte, duzentos cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e quatro 

euros, em dois mil e vinte e um, passámos de duzentos e cinquenta e nove mil, 

para seiscentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e sete euros, e não 
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tinham a cidade melhor servida. Por isso, é preciso perceber o que é que se passa 

aqui e é bom que se analise tudo isto, com a certeza, porém, que o senhor 

vereador António Coelho poderia enviar estas perguntas todas por escrito, e 

agradecia ser esclarecido.  -----------------------------------------------------------------  

Por esta razão também dizer que, naturalmente, irá falar depois com os 

parceiros, oportunamente gostaria de se reunir com eles, só para mostrar com 

algum detalhe o que é que se está aqui a falar e o porquê disto ser tão 

importante.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Uma vez que fazem questão de não se retirar o documento para analisar, e ver 

esclarecidas as questões, e que vai ser submetido hoje à votação, solicitou o 

senhor vereador que se pudessem responder a algumas destas perguntas no 

imediato, ficaria, naturalmente, satisfeito. ----------------------------------------------  

Disse ainda o senhor vereador António Coelho que este documento é para eles de 

vital importância pois espelha o exercício que é feito o que permite fazer uma 

avaliação de desempenhos. Não podem ficar só pela leitura do relatório do Revisor 

Oficial de Contas como sugerido pelo Exmo. Sr. Vice-presidente. ---------------------  

De seguida o senhor vereador António Coelho procedeu à leitura do seguinte: -------  

“Exmos. Senhores e Exma. Senhora, estamos conscientes das nossas 

responsabilidades e deveres e, ao contrário do que se insinua, o movimento de 

cidadãos eleitores Albufeira Prometida, junta muito conhecimento e domínio 

técnico em várias áreas de administração pública pelo que não só exijo mais 

respeito como também, neste assunto, nos termos do Estatuto do Direito de 

Oposição assim como nos termos dos Artigos 33 e 35 da Lei n.º 75/2013, de 12 

de Setembro, que me respondam às questões levantadas e já agora, porque pelas 

palavras do Exmo. Sr. Vice-presidente até parece fácil, que aconteçam, se não 

puderem ser imediatas, até cinco dias. ----------------------------------------------------  

Vamos continuar a analisar o documento pelo que faço saber que provavelmente 

iremos enviar mais questões para serem esclarecidas.” ----------------------------------  

Em seguida, o senhor vice-presidente deu a palavra ao senhor vereador Desidério 

Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse em relação ao Relatório e Contas, e ao 

documento que aí está, que tentou, mas desistiu, pois, com tantos dossiês e 

tantas coisas ficou quase sufocado.  -------------------------------------------------------  

Como tem alguma experiência do que é um documento daquela natureza, ficava até 

bastante interessado naquela análise e em todas aquelas questões, que considera 
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muito pertinentes. ----------------------------------------------------------------------------  

Em relação a este documento, é muito simples uma vez que vai ser votado, e como 

ele só esteve dois meses de doze, logo, não tem condições para fazer uma 

avaliação técnica como aquela qualidade que ali está.  -----------------------------------  

Contudo, continua a achar, embora a sua votação, e vai-se abster no sentido 

global, mas o facto é que mais uma vez considera, e voltando a ser repetitivo, que 

este é daqueles documentos em que valeria a pena haver aqui algum trabalho de 

casa, porque a experiência, como já afirmou, e lembrou que este documento não 

fica por aqui, tem de ir à Assembleia Municipal. -----------------------------------------  

Obviamente, sabe o quanto é difícil apresentar um documento destes, e há sempre 

uma tendência de valorização da parte técnica e dos técnicos da câmara, para 

conseguirem apresentar tudo isto, o que reconhecia e tinha essa experiência de 

valorizar isso, mas o facto é que considera que esta câmara tem que começar a 

ter muito cuidado na gestão, e por aquilo que entendeu, e o executivo também já 

percebeu, pensa que o esclarecimento e a informação devem ser cada vez mais 

acentuados, muito mais objetivos e muito mais claros, e julgava que cada vez mais 

a experiência, e já referiu também que documentos deste género devem ser 

preparados em conjunto, devem ser analisados, corrigidos se necessário, para ter 

um final feliz, sob pena de, não havendo finais felizes, as coisas podem ter aqui 

alguns constrangimentos que nós não queremos. ------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva salientou que quer o mesmo que todos querem 

para Albufeira e que é um concelho e uma cidade, tudo de qualidade.  ---------------  

O facto é que, o que mandam, muitas vezes não vem com toda a clarificação que é 

preciso ter em conta. Pensa que, nomeadamente, para o senhor vereador Ricardo 

Clemente que ficou com esta pasta, que não é nada fácil, as ilações já estão 

tiradas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente agradeceu a intervenção do senhor vereador Desidério 

Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente referiu que, e tal como já explicou, não está 

no direito de convocar uma reunião. -------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que não estava a falar dessa reunião. ------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o senhor presidente estava ausente 

e achava que isso estava justificado. ------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que depois de ouvir a intervenção do senhor 

vereador Victor Ferraz iria também intervir. ---------------------------------------------  
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O senhor vereador Victor Ferraz disse que este documento, e tendo em conta a 

especificidade que o senhor vereador António Coelho já trouxe, é um documento 

técnico. É um documento técnico que reflete as opções políticas, na opinião do 

senhor vereador erradas, que foram tomadas no orçamento do ano passado. 

Sabem e valorizam o trabalho que isto dá à parte financeira, relativamente à 

questão da elaboração de um trabalho com este grau de especificidade. É 

eminentemente um documento técnico, contrariamente aquilo que é o orçamento. 

Este sim, tem orientações políticas, tem uma parte técnica, mas também tem 

orientação marcada politicamente. ---------------------------------------------------------  

Referiu o senhor vereador que o Relatório de Contas é plasmar aquilo que se 

passou em relação ao ano anterior, mas não é um documento que se possa dizer 

que tem uma orientação política. Tem de acontecer e tem de refletir de uma 

forma rigorosa, e com ênfase na parte rigorosa, algumas questões que foram aqui 

levantadas e que os deixam um pouco apreensivos sobre a falta de alguma 

informação. -----------------------------------------------------------------------------------  

Analisando mais globalmente algumas situações, estas demonstram aquilo que já 

tinham referido até ao próprio orçamento, e que é a questão do peso das 

despesas correntes, e da forma como foram colocadas neste, e a sua própria 

dimensão, e muitas delas até associadas ao próprio saldo de gerência. ---------------  

Disse em seguida que conseguiram detetar algumas situações que já tinham 

alertado no passado, e continuam a acontecer, e que é este aumento sucessivo das 

despesas correntes que começam a criar um colete de forças na ação governativa. 

Quanto mais aumentarmos essas despesas correntes com contratos que nos 

obrigam a aferir recursos para elas, começamos a perder um bocado a questão do 

foco naquilo que deve ser no investimento e no planeamento. ---------------------------  

Continuou o senhor vereador Victor Ferraz dizendo que esteve a verificar algumas 

situações e, a título de exemplo, destacou uma informação que é óbvia, 

relativamente à questão dos resíduos sólidos. Em dois mil e dezassete tínhamos 

despesas no valor de cinco milhões, seiscentos e um mil, e estavam agora, em dois 

mil e vinte um, para despesas de sete milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, 

ou seja, aumentaram em 40% os gastos com os resíduos sólidos, realçando que 

estavam a falar de uma situação em que o contrato ainda não entrou em vigor. 

São todos estes acréscimos, e estavam a falar só dos resíduos sólidos, mas 

podiam falar de outras situações, que levam a mostrar que cada vez mais, e se 

não houver algum cuidado na elaboração do próprio orçamento, iremos continuar a 
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estar dependentes, e o saldo de gerência provavelmente já não é para aquilo que 

deve ser feito. -------------------------------------------------------------------------------  

Pensa que é do conhecimento de todos que existe uma indicação da DGAL, que os 

saldos de gerência são para despesas de investimento. Julga que até o saldo de 

gerência não aparece como “receitas correntes” ou como “receitas de capital”. 

Surge como “outras receitas”, exatamente para que esse saldo de gerência seja 

utilizado para investimento, e o que deveriam estar a discutir na primeira revisão 

orçamental, não era se não há dinheiro para pagar algumas despesas correntes que 

existem ou que não se aprova a primeira revisão, porque houve despesas correntes 

que estavam contempladas no saldo de gerência e não deviam estar. ------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que se tudo tivesse sido orçamentado 

corretamente não estavam a discutir na primeira revisão que tipo de investimento 

é que vamos fazer, ou este ou aquele, o que é um discurso totalmente diferente 

de estarmos quase a dizer: “se vocês não aprovam isto, não vai haver dinheiro 

para subsídios, não vai haver dinheiro para isto”. Isso nunca poderia acontecer se 

o orçamento tivesse as orientações que deveria ter. ------------------------------------  

Considerou o senhor vereador que este documento reflete na prática isso e, 

obviamente, não houve tempo para se puder esmiuçar isto de forma a que se 

consiga, ponto a ponto, ver onde é que estão algumas coisas, e algumas já foram 

levantadas. Sendo este um documento técnico disse que se irá abster, porque 

falta tempo e informação para clarificar estas situações. Contudo, há situações 

que sobressaem logo. Verificaram que de dois mil e vinte para dois mil e vinte e 

um, “receitas com impostos, contribuições e taxas”, passou de trinta e um 

milhões, para quarenta milhões, novecentos e sessenta e um mil, e nesse período 

de dois mil e vinte e um, houve um saldo positivo, de saldo líquido de cinco 

milhões, oitocentos e vinte e dois mil, o que o leva a questionar a necessidade da 

questão dos impostos. Havia também uma divergência que não conseguiu perceber, 

comparativamente a dois mil e vinte e um, com dois mil e vinte e dois, há uma 

divergência de valores. Em dois mil e vinte e um, é referido no documento 

quarenta milhões, novecentos e sessenta e um mil, mas depois, em dois mil e vinte 

e um, por comparação a dois mil e vinte e dois, já refere quarenta e dois milhões, 

duzentos e setenta e um mil, para esta mesma rubrica. Há aqui uma divergência 

de um milhão e quinhentos, relativamente a estes dois valores que deveriam ser 

idênticos. Nestes dois mapas comparativos não sabe se falta aí alguma coisa que 

não esteja a perceber relativamente a essa situação. Há aí alguma recuperação de 
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receitas, não sabe se a divergência o é efetivamente, ou se há aí algum lapso 

qualquer. Haveria outras questões que poderia levantar, mas o resultado seria 

mais ou menos o mesmo. Frisou que continuam a precisar de ter tempo para 

analisar isto, houve várias pessoas que o fizeram, mas há situações que vão 

surgindo e, na prática, trata-se de um documento técnico.  ---------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz agradeceu aos serviços responsáveis pela 

elaboração do documento ora apresentado, mas referiu que os vereadores não 

permanentes precisavam de mais tempo para o analisar. Considerou depois que no 

próximo orçamento será preciso ter muito cuidado com as opções que irão ser 

feitas, sendo necessário ter presente a verdadeira dimensão das despesas 

correntes da autarquia, dados que devem constar do próximo orçamento. Lembrou 

ainda que os vereadores não permanentes não irão aprovar orçamentos que 

continuam a manter as mesmas opções dos orçamentos anteriores. Referiu ainda 

que em virtude de alguma falta de tempo, e também em virtude da falta de alguns 

esclarecimentos, se iria abster. ------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que gostaria de valorizar o papel do 

senhor vereador Ricardo Clemente, uma vez que no ano anterior foi um crítico 

total do orçamento de dois mil e vinte e um e agora está aqui com uma coragem 

muito grande a defender a gestão e o orçamento do corrente ano.  ------------------  

O senhor vice-presidente agradeceu o trabalho hercúleo realizado neste âmbito 

pela Divisão Financeira. Referiu ainda que compreende todas as questões que 

foram colocadas, bem como a circunstância de que havia uma reunião marcada com 

o senhor presidente, com o senhor vereador Ricardo Clemente e com os senhores 

vereadores não permanentes para discutir esta prestação de contas, o que teria 

possibilitado que todos entendessem o que está aqui em causa. Afirmou 

seguidamente que não teve a oportunidade de ler todos os dossiers na íntegra, 

mas leu o relatório do ROC, documento esse que não é negativo relativamente às 

contas do município. Defendeu depois que todas as questões colocadas no âmbito 

do presente ponto deveriam ser respondidas por escrito e sugeriu que fosse feita 

uma reunião com o senhor presidente, com o senhor vereador Ricardo Clemente, 

com os senhores vereadores não permanentes e com a Divisão Financeira antes da 

apresentação deste documento à próxima assembleia municipal, o que irá 

possibilitar o esclarecimento de circunstâncias que agora aparentam não estar tão 

claras.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que gostaria que ficasse registado que se 
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trata de um documento técnico, sendo que algumas questões que levantou se 

devem a erros e omissões. Explicou depois que foi por isso que sugeriu a retirada 

deste ponto, o que possibilitaria que os erros detetados fossem corrigidos. 

Considerou depois que as omissões relativas aos parques de estacionamento são 

incompreensíveis e perguntou se o parque de estacionamento à superfície da 

avenida da Liberdade está a ser explorado pelo município. ------------------------------  

O senhor vice-presidente explicou que este parque de estacionamento está 

concessionado.  -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que ainda assim este parque de 

estacionamento nem sequer está referido no documento. Considerou depois que 

teria sido mesmo muito bom que tivesse ocorrido a reunião que o senhor vice-

presidente referiu, nem que fosse apenas uma reunião meramente técnica. ----------  

O senhor vice-presidente disse que o senhor presidente com certeza que irá 

marcar uma reunião com os vereadores não permanentes quando regressar, 

principalmente para clarificar as questões que os senhores vereadores entendam. 

Lembrou depois que foi precisamente essa a estratégia delineada pelo senhor 

presidente e que esta reunião só não aconteceu neste caso por motivos 

relacionados com a sua saúde. --------------------------------------------------------------      

O senhor vereador Ricardo Clemente agradeceu as palavras do senhor vereador 

Desidério Silva e referiu que no anterior mandato os vereadores não permanentes 

nunca se coibiram de criticar o que acharam necessário. Afirmou depois que 

concorda com muito do que foi dito no âmbito do presente ponto, nomeadamente 

quanto à conjuntura internacional que se vive, bem como com a situação financeira 

do município, o que implicará algumas reservas de futuro. Referiu seguidamente 

que este documento espelha aquilo que foi a atividade económico-financeira do 

município e considerou que se trata de um documento técnico e exaustivo. 

Agradeceu depois ao Departamento de Gestão e Finanças todo o trabalho 

realizado neste âmbito. Disse ainda que no documento é referido que não houve 

tempo para identificar e avaliar alguns equipamentos, pelo que sugeriu que seja 

uma entidade externa a fazê-lo. Considerou ainda não existir falta de informação 

no documento, uma vez que se trata de um documento exaustivo que refere por 

vezes mais do que uma vez toda a informação técnica necessária. Lembrou ainda 

que o sistema contabilístico foi alterado, o que provocou algumas modificações e 

consequentes imprecisões e dificuldades. Referiu também que este documento 

espelha a vontade de investir que o município teve no ano anterior e o investimento 
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concreto que existiu, cerca de vinte e cinco milhões de euros, um valor importante 

a ter em conta. Lembrou ainda que o município atravessou anos de pandemia, anos 

de dificuldades em que se viu obrigado a responder a questões que não estavam 

previstas, o que alterou a composição do próprio orçamento, sem nunca ter 

deixado de também fazer os investimentos previstos. Afirmou seguidamente que 

na ação social foi feito um enorme esforço para apoiar a alimentação, a 

medicação, o arrendamento, as rendas convencionadas, tudo rubricas que 

representam um peso significativo no orçamento, o que está devidamente 

especificado e quantificado no documento ora em análise. Referiu depois que as 

cantinas escolares também têm um grande peso no orçamento, bem como a 

recente transferência de competências, até porque muitas vezes o envelope 

financeiro não corresponde à real despesa que a autarquia tem que realizar para 

fazer face às necessidades. Lembrou ainda a requalificação da avenida dos 

Descobrimentos, da estrada da Mosqueira, a repavimentação da estrada de 

Albufeira, a repavimentação de caminhos na Baleeira, na zona de Montechoro, 

etc. Disse depois que também foi feita a requalificação do depósito da Mosqueira. 

Explicou seguidamente que o município teve uma perda de receita e também uma 

recuperação de receita e lembrou que uma perda de receita no presente ano 

poderá complicar o orçamento do município, embora espere que no presente ano a 

recuperação da receita seja ainda mais forte que no ano anterior e que os níveis 

de investimento se mantenham. Referiu ainda que qualquer dúvida poderá ser 

esclarecida quando os senhores vereadores acharem necessário e concordou com a 

realização de uma reunião com o senhor presidente e com os senhores vereadores 

não permanentes.-----------------------------------------------------------------------------    

O senhor vereador António Coelho disse que valoriza muito o trabalho da senhora 

diretora do Departamento de Gestão e Finanças e de toda a sua equipa. Afirmou 

depois que não existe informação repetida, uma vez que cada mapa diz respeito a 

um assunto distinto, é tudo uma questão de saber interpretar a informação 

disponibilizada. Referiu ainda que todas as questões têm a sua razão de ser no 

âmbito do regime do SNC, até porque os membros da câmara municipal têm 

obrigações neste âmbito, pelo que ninguém deverá levar a mal que se levantem 

determinadas questões. Considerou seguidamente que ninguém deveria esperar que 

se vote um documento desta dimensão à primeira sem antes esclarecer 

determinadas questões, à imagem do que também aconteceu com o orçamento do 

município para o corrente ano. Reconheceu também que muita obra foi feita, mas 
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observou que existe a necessidade de apurar com algum rigor uma série de coisas 

que não estão bem, até porque os próprios técnicos podem deixar escapar uma 

coisa ou outra no meio de tanto trabalho despendido. Considerou ainda que este 

documento e tem que ter a maior transparência possível àquilo que diz respeito ao 

exercício que foi feito e à prestação de contas e neste momento as coisas que não 

estão aqui refletidas. ------------------------------------------------------------------------   

O senhor vice-presidente disse que o senhor presidente fará uma reunião quando 

regressar com o senhor vereador Ricardo Clemente, com os senhores vereadores 

não permanentes e com os serviços da Divisão Financeira, reunião essa que 

acontecerá antes da próxima assembleia municipal. Referiu ainda que os serviços 

irão, entretanto, esclarecer por escrito todas as dúvidas que os senhores 

vereadores não permanentes entendam. ---------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que em dois mil e vinte as receitas entre 

impostos e vendas foram de quarenta e oito milhões de euros, em dois mil e vinte 

e um as receitas ascenderam a cinquenta milhões de euros e para dois mil e vinte 

e dois existe a previsão deste valor se cifrar nos cinquenta e seis milhões de 

euros. Considerou seguidamente que deve existir, isso sim, uma maior preocupação 

com as despesas, dado que a receita está a evoluir favoravelmente. ------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha concordou com a realização da reunião 

referida pelo senhor vice-presidente, até para clarificar as prioridades que se 

irão definir em termos políticos, nomeadamente no que diz respeito ao programa 

Portugal 2030 e também ao PRR. Defendeu depois que será fundamental que todos 

os membros do executivo estejam em sintonia e que os vereadores não 

permanentes fiquem cientes do que está já a ser feito e ainda do que irá ser 

feito em vários sentidos, sempre com a preocupação de fazer face à conjuntura 

económica atual e sempre tentado ser bons gestores numa altura particularmente 

difícil. Considerou seguidamente que tem sempre que haver um equilíbrio entre o 

racional e o emocional quando se faz um exercício de gestão, o que já aconteceu 

no âmbito da pandemia e está agora a acontecer com uma guerra que poderá ser 

mundial. Lembrou também que a autarquia já está a apoiar o melhor possível a 

comunidade ucraniana, havendo uma grande vontade de ajudar, mas sempre com 

algum rigor e não esquecendo os princípios da boa gestão, isto para não acontecer 

como nalguns municípios em que houve algum exagero e que agora estão a sofrer 

as consequências. Afirmou seguidamente que as delegações de competências tem 

sido muitas, o que também tem sido uma grande preocupação para a gestão da 
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autarquia, tendo estado a ser desenvolvido um esforço grande para tentar não 

despender demasiado dinheiro, nomeadamente recorrendo às contratações já 

feitas e à prata da casa no que diz respeito aos recursos humanos a afetar a 

estas novas competências, tudo isto par evitar contratações externas e o 

consequente maior dispêndio de dinheiro. -------------------------------------------------     

O senhor vereador António Coelho disse que os vereadores não permanentes não 

têm noção das intenções do executivo permanente, a não ser que essas intenções 

lhes sejam comunicadas. Afirmou depois que no orçamento que foi apresentado se 

percebe que a grande maioria de investimentos considerados serão feitos com 

receitas próprias e não com o recurso a candidaturas a fundos. Considerou 

também que no presente documento este tipo de exercício também está refletido, 

ficando claro o que foi feito com fundos próprios e o que foi feito com o recurso a 

fundos. Disse seguidamente que não se limita a ler documentos e que está a fazer 

um esforço para aprender, tendo já concluído dois cursos de formação na área 

autárquica e indo fazer um terceiro curso nesta área. Referiu depois que gosta de 

entender as coisas, mas que elas não têm sido explicadas, razão pela qual 

considera fundamental que se promovam fóruns neste sentido. -------------------------  

Foi deliberado, por maioria, aprovar os documentos de prestação de contas do 

município respeitantes ao ano de dois mil e vinte e um, incluindo a proposta de 

aplicação de resultados e remeter o documento à Assembleia Municipal para 

apreciação no âmbito das respetivas competências [alínea l) do número dois do 

artigo vigésimo quinto do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e 

treze, de doze de setembro]. --------------------------------------------------------------   

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor vice-presidente, a senhora 

vereadora Cláudia Guedelha e o senhor vereador Ricardo Clemente; abstiveram-se 

os senhores vereadores Desidério Silva, Victor Ferraz; votou contra o senhor 

vereador António Coelho, que declarou que votava contra porque há informação que 

não se encontra disponível e que importa estar neste documento. Explicou depois 

que a outra razão para votar contra se prende com a incapacidade de analisar em 

tempo útil tudo o que está vertido neste ponto, bem como pelo facto de ser 

necessário obter respostas às questões que colocou. ------------------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SEGUROS PELO PERÍODO DE ATÉ 3 ANOS – DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO 

 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 
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Contratação Pública e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Tendo em conta as informações, uma produzida por estes serviços conforme 

documento junto à etapa 5 e outra, contida na etapa 11, com origem na Sra. Chefe da 

DJC, a caução prestada sob a forma de garantia bancária pela Companhia de Seguros 

Açoreana, S.A., n.º N/NR 10944, para cumprimento das obrigações contratuais 

relativas à aquisição de serviços de seguros pelo período de 3 anos, pelo valor de € 

637.917,72, isento de IVA, encontra-se em condições de ser libertada. ------------------   

Assim, para cumprimento do disposto no artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, 

solicita-se autorização da digníssima Câmara Municipal para promover a liberação da 

referida caução.” ------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, proceder nos precisos termos da informação dos 

serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------   

= MERCADOS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA 

EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE BANCAS 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: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Encontrando-se por um lado, a terminar o prazo das licenças para exploração 

temporária das bancas: -----------------------------------------------------------------------  

BANCAS PARA VENDA DE PEIXE - N.os 1, 8, 10, 11, 12 E 22; ------------------------------  

BANCAS DE FRUTAS E HORTALIÇAS, N.os 8, 11, 12, 19, 20, 21 E 22, e por outro, 

vagas as restantes bancas, que abaixo se indicam, elaboraram estes serviços o 

processo do concurso constituído pelo Programa de Concurso, pelo Caderno de Encargos 

e pelo Anúncio, com vista à abertura do respetivo concurso público para ocupação das 

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

Assim, com vista à abertura do procedimento, submeto à consideração superior o 

Programa de Concurso, o Caderno de Encargos e o Anúncio. --------------------------------  

Cumpre-me informar que a base de licitação das respetivas bancas corresponde aos 

mesmos valores fixados nos últimos concursos, ou seja: ------------------------------------  

BANCAS PARA VENDA DE PEIXE - N.os 1, 8, 10, 11, 12 E 22 – 130,00 EUROS; -----------  
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BANCAS DE FRUTAS E HORTALIÇAS, N.os 8, 11, 12, 19, 20, 21 E 22 – 40,00 EUROS. --    

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

O senhor vice-presidente disse tratar-se de uma informação dos serviços 

relacionada com a aprovação das peças do processo, a abertura do respetivo 

concurso e a nomeação dos elementos do júri. --------------------------------------------  

A senhora diretora do departamento de Gestão e Finanças disse que era 

necessário fixar o valor de licitação. ------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que o valor de licitação é de cento e trinta euros, 

para as bancas de venda do peixe, e de quarenta euros, para as bancas de frutas 

e hortaliças, e perguntou ao senhor vereador António Coelho se era isso. ------------  

O senhor vereador António Coelho disse que sim, perguntando se é o que consta 

da tabela. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se mantém exatamente igual ao que 

era. --------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que se mantém exatamente o mesmo e é o que 

consta da tabela. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho pergunta se é o que consta da tabela e o 

senhor vice-presidente responde que sim. -------------------------------------------------  

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 Bancas localizadas no Mercado Municipal de Caliços, em 

Albufeira, fixando-se a base de licitação nos seguintes valores: ----------------------   

- Bancas para Venda de Peixe, Números 1, 8, 10, 11, 12, e 22, valor de cento e 

trinta euros; ----------------------------------------------------------------------------------   
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- Bancas de Frutas e Hortaliças, Números 8, 11, 12, 19, 20, 21 e 22, valor de 

quarenta euros; -------------------------------------------------------------------------------  

b) proceder à designação dos elementos componentes do Júri nos termos 

sugeridos. -------------------------------------------------------------------------------------   

= RECURSOS HUMANOS – CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE 

INTERCARREIRAS - CARLA CRISTINA ASSUNÇÃO MATIAS FERRAMACHO  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e quatro de março último, 

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

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

a. O nº 1, do artº 92º, do Anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, na redação em vigor, 

doravante designada por LTFP, prevê a possibilidade de, quando haja conveniência para 

o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia e a eficiência dos 

órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem ser sujeitos a mobilidade; ------  

a. De acordo com o disposto no nº 1, do artigo nº 93º do anexo da LTFP, as mobilidades 

previstas revestem as modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade 

intercarreiras ou categorias; --------------------------------------------------------------  

b. A mobilidade intercarreiras opera-se para o exercício de funções não inerentes à 

categoria de que o/a trabalhador/a é titular e inerentes a categoria superior ou 

inferior da mesma carreira ou a carreira de grau de complexidade funcional igual, 

superior ou inferior ao da carreira em que se encontra integrado ou ao da categoria 

de que é titular; ----------------------------------------------------------------------------  

c. Nos termos do preceituado no artigo nº 99º-A, do anexo da LTFP, na redação em 

vigor, a mobilidade intercarreiras ou intercategorias pode consolidar-se 

definitivamente, mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão do 

órgão executivo, desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes condições: -------  

a. Exista acordo do trabalhador -------------------------------------------------------------  

b. Exista posto de trabalho disponível -------------------------------------------------------  

c. A mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabelecido para a 

carreira de destino. ------------------------------------------------------------------------   

d. No mapa de pessoal de 2022 encontram-se vagos, na DPGU/DREOP, três postos de 

trabalho na carreira assistente técnica, na área de atividade administrativa; ---------  

e. Existe cabimento e fundos disponíveis, no âmbito da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na redação em vigor; -----------------------------------------------------------  

f. Na sequência de necessidades de recursos humanos manifestadas pelo dirigente da 
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DPGU/DREOP e de procedimento de mobilidade, a trabalhadora Carla Cristina 

Assunção Matias Ferramacho encontra-se designada na situação de mobilidade 

intercarreiras, desde 10-05-2021; -------------------------------------------------------  

g. O período de desempenho de funções da trabalhadora na carreira/categoria 

assistente técnica, na modalidade de mobilidade intercarreiras, é superior ao 

período experimental estabelecido para a referida carreira; ---------------------------  

h. As funções desempenhadas pela trabalhadora têm-se manifestado de relevante 

importância no âmbito das competências da DPGU/DREOP; -----------------------------  

i. A trabalhadora é titular da carreira/categoria assistente operacional, e manifestou 

o seu acordo com a consolidação da sua mobilidade na carreira assistente técnica; ---  

j. A decisão referente à consolidação das mobilidades intercarreiras e 

intercategorias, cabe ao órgão executivo, nos termos do disposto no nº 5, do artigo 

99º-A, do anexo da LTFP; -----------------------------------------------------------------  

Proponho, face ao exposto, que: --------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a consolidação definitiva da 

trabalhadora Carla Cristina Assunção Matias Ferramacho, no posto de trabalho vago na 

DPGU/DREOP, na carreira/categoria assistente técnica, na área de atividade 

administrativa, na 1ª Posição e 5º Nível remuneratório da tabela remuneratória única, 

correspondente à remuneração de 709,46€, com efeitos no dia da aprovação em 

reunião da Câmara Municipal.” ----------------------------------------------------------------  

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

= RECURSOS HUMANOS – CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE 

INTERCARREIRAS - VERÓNICA RODRIGUES OLIVEIRINHA VIEIRA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e quatro de março último, 

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

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

a. O nº 1, do artº 92º, do Anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, na redação em 

vigor, doravante designada por LTFP, prevê a possibilidade de, quando haja 

conveniência para o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia 

e a eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem ser 

sujeitos a mobilidade; ---------------------------------------------------------------------  

a. De acordo com o disposto no nº 1, do artigo nº 93º do anexo da LTFP, as mobilidades 

previstas revestem as modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade 

intercarreiras ou categorias; -------------------------------------------------------------  
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b. A mobilidade intercarreiras opera-se para o exercício de funções não inerentes à 

categoria de que o/a trabalhador/a é titular e inerentes a categoria superior ou 

inferior da mesma carreira ou a carreira de grau de complexidade funcional igual, 

superior ou inferior ao da carreira em que se encontra integrado ou ao da categoria 

de que é titular; ----------------------------------------------------------------------------  

c. Nos termos do preceituado no artigo nº 99º-A, do anexo da LTFP, na redação em 

vigor, a mobilidade intercarreiras ou intercategorias pode consolidar-se 

definitivamente, mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão do 

órgão executivo, desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes condições: -------  

a. Exista acordo do trabalhador -------------------------------------------------------------  

b. Exista posto de trabalho disponível -------------------------------------------------------  

c. A mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabelecido para a 

carreira de destino. ------------------------------------------------------------------------   

d. No mapa de pessoal de 2022 encontra-se vago, na DGF/DAIMA, um posto de 

trabalho na carreira assistente técnica, na área de atividade administrativa; ---------  

e. Existe cabimento e fundos disponíveis, no âmbito da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na redação em vigor; -----------------------------------------------------------  

f. Na sequência de necessidades de recursos humanos manifestadas pela dirigente da 

DGF/DAIMA e de procedimento de mobilidade, a trabalhadora Verónica Rodrigues 

Oliveirinha Vieira encontra-se designada na situação de mobilidade intercarreiras, 

desde 01-03-2021; -------------------------------------------------------------------------  

g. O período de desempenho de funções da trabalhadora na carreira/categoria 

assistente técnica, na modalidade de mobilidade intercarreiras, é superior ao 

período experimental estabelecido para a referida carreira; ---------------------------  

h. As funções desempenhadas pela trabalhadora têm-se manifestado de relevante 

importância no âmbito das competências da DGF/DAIMA; ------------------------------  

i. A trabalhadora é titular da carreira/categoria assistente operacional, e manifestou 

o seu acordo com a consolidação da sua mobilidade na carreira assistente técnica; ---  

j. A decisão referente à consolidação das mobilidades intercarreiras e 

intercategorias, cabe ao órgão executivo, nos termos do disposto no nº 5, do artigo 

99º-A, do anexo da LTFP; -----------------------------------------------------------------  

Proponho, face ao exposto, que: --------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a consolidação definitiva da 

trabalhadora Verónica Rodrigues Oliveirinha Vieira, no posto de trabalho vago na 

DGF/DAIMA, na carreira/categoria assistente técnica, na área de atividade 
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administrativa, na 2ª Posição e 7º Nível remuneratório da tabela remuneratória única, 

correspondente à remuneração de 809,13€, com efeitos no dia da aprovação em reunião 

da Câmara Municipal.” -------------------------------------------------------------------------  

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

= RECURSOS HUMANOS – CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE 

INTERCARREIRAS - CÉLIA LUZ MARTINHO  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e quatro de março último, 

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

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

a. O nº 1, do artº 92º, do Anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, na redação em 

vigor, doravante designada por LTFP, prevê a possibilidade de, quando haja 

conveniência para o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia 

e a eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem ser 

sujeitos a mobilidade; ---------------------------------------------------------------------  

a. De acordo com o disposto no nº 1, do artigo nº 93º do anexo da LTFP, as mobilidades 

previstas revestem as modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade 

intercarreiras ou categorias; -------------------------------------------------------------  

b. A mobilidade intercarreiras opera-se para o exercício de funções não inerentes à 

categoria de que o/a trabalhador/a é titular e inerentes a categoria superior ou 

inferior da mesma carreira ou a carreira de grau de complexidade funcional igual, 

superior ou inferior ao da carreira em que se encontra integrado ou ao da categoria 

de que é titular; ----------------------------------------------------------------------------  

c. Nos termos do preceituado no artigo nº 99º-A, do anexo da LTFP, na redação em 

vigor, a mobilidade intercarreiras ou intercategorias pode consolidar-se 

definitivamente, mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão do 

órgão executivo, desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes condições: ------  

a. Exista acordo do trabalhador -------------------------------------------------------------  

b. Exista posto de trabalho disponível -------------------------------------------------------  

c. A mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabelecido para a 

carreira de destino. -----------------------------------------------------------------------   

d. No mapa de pessoal de 2022 encontra-se vago, na DDESC/DAS um posto de 

trabalho na carreira assistente técnica, na área de atividade administrativa; ---------  

e. Existe cabimento e fundos disponíveis, no âmbito da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na redação em vigor; -----------------------------------------------------------  
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f. Na sequência de necessidades de recursos humanos manifestadas pela dirigente da 

DGF/DAIMA e de procedimento de mobilidade, a trabalhadora Célia Luz Martinho 

encontra-se designada na situação de mobilidade intercarreiras, desde 01-04-2021; -  

g. O período de desempenho de funções da trabalhadora na carreira/categoria 

assistente técnica, na modalidade de mobilidade intercarreiras, é superior ao 

período experimental estabelecido para a referida carreira; ---------------------------  

h. As funções desempenhadas pela trabalhadora têm-se manifestado de relevante 

importância no âmbito das competências da DDESC/DAS; ------------------------------  

i. A trabalhadora é titular da carreira/categoria assistente operacional, e manifestou 

o seu acordo com a consolidação da sua mobilidade na carreira assistente técnica; ---  

j. A decisão referente à consolidação das mobilidades intercarreiras e 

intercategorias, cabe ao órgão executivo, nos termos do disposto no nº 5, do artigo 

99º-A, do anexo da LTFP; -----------------------------------------------------------------  

Proponho, face ao exposto, que: --------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a consolidação definitiva da 

trabalhadora Célia Luz Martinho, no posto de trabalho vago na DDESC/DAS, na 

carreira/categoria assistente técnica, na área de atividade administrativa, na 2ª 

Posição e 7º Nível remuneratório da tabela remuneratória única, correspondente à 

remuneração de 809,13€, com efeitos no dia da aprovação em reunião da Câmara 

Municipal.” -------------------------------------------------------------------------------------  

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

= RECURSOS HUMANOS – CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE 

INTERCARREIRAS - BRUNO FILIPE SIMÕES BARRETO  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e quatro de março último, 

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

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

a. O nº 1, do artº 92º, do Anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, na redação em 

vigor, doravante designada por LTFP, prevê a possibilidade de, quando haja 

conveniência para o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia 

e a eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem ser 

sujeitos a mobilidade; ---------------------------------------------------------------------  

a. De acordo com o disposto no nº 1, do artigo nº 93º do anexo da LTFP, as mobilidades 

previstas revestem as modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade 

intercarreiras ou categorias; --------------------------------------------------------------  
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b. A mobilidade intercarreiras opera-se para o exercício de funções não inerentes à 

categoria de que o/a trabalhador/a é titular e inerentes a categoria superior ou 

inferior da mesma carreira ou a carreira de grau de complexidade funcional igual, 

superior ou inferior ao da carreira em que se encontra integrado ou ao da categoria 

de que é titular; ----------------------------------------------------------------------------  

c. Nos termos do preceituado no artigo nº 99º-A, do anexo da LTFP, na redação em 

vigor, a mobilidade intercarreiras ou intercategorias pode consolidar-se 

definitivamente, mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão do 

órgão executivo, desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes condições: ------  

a. Exista acordo do trabalhador -------------------------------------------------------------  

b. Exista posto de trabalho disponível -------------------------------------------------------  

c. A mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabelecido para a 

carreira de destino. -----------------------------------------------------------------------   

d. No mapa de pessoal de 2022 encontram-se vagos, na DPGU/DREOP, três postos de 

trabalho na carreira assistente técnica, na área de atividade administrativa; ---------  

e. Existe cabimento e fundos disponíveis, no âmbito da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na redação em vigor; -----------------------------------------------------------  

f. Na sequência de necessidades de recursos humanos manifestadas pelo dirigente da 

DPGU/DREOP e de procedimento de mobilidade, o trabalhador Bruno Filipe Simões 

Barreto encontra-se designado na situação de mobilidade intercarreiras, desde 10-

05-2021; -----------------------------------------------------------------------------------  

g. O período de desempenho de funções do trabalhador na carreira/categoria 

assistente técnica, na modalidade de mobilidade intercarreiras, é superior ao 

período experimental estabelecido para a referida carreira; ---------------------------  

h. As funções desempenhadas pelo trabalhador têm-se manifestado de relevante 

importância no âmbito das competências da DPGU/DREOP; -----------------------------  

i. O trabalhador é titular da carreira/categoria assistente operacional, e manifestou o 

seu acordo com a consolidação da sua mobilidade na carreira assistente técnica; -----  

j. A decisão referente à consolidação das mobilidades intercarreiras e 

intercategorias, cabe ao órgão executivo, nos termos do disposto no nº 5, do artigo 

99º-A, do anexo da LTFP; -----------------------------------------------------------------  

Proponho, face ao exposto, que: --------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a consolidação definitiva do 

trabalhador Bruno Filipe Simões Barreto, no posto de trabalho vago na DPGU/DREOP, 

na carreira/categoria assistente técnica, na área de atividade administrativa, na 1ª 
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Posição e 5º Nível remuneratório da tabela remuneratória única, correspondente à 

remuneração de 709,46€, com efeitos no dia da aprovação em reunião da Câmara 

Municipal.” -------------------------------------------------------------------------------------  

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 

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 aos 

procedimentos concursais autorizados para a constituição de relação constituição de 

relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, cuja lista de 

ordenação final já se encontra homologada, nas seguintes áreas e unidades 

orgânicas: ----------------------------------------------------------------------------------  

 2 postos de trabalho para a carreira/categoria de assistente operacional, área de 

atividade de canalizador, para a Divisão de Águas e Saneamento, do Departamento 

de Infraestruturas e Serviços Urbanos; -------------------------------------------------  

 10 postos de trabalho para a carreira/categoria de assistente operacional, área de 

atividade de desporto, para a Divisão de Desporto e Juventude, do Departamento 

de Desenvolvimento Económico Social e Cultural. ----------------------------------------  

b) No mapa de pessoal para 2022, com as alterações introduzidas na 1ª alteração ao 

referido mapa, foram criados e, consequentemente, encontram-se vagos, os postos 

de trabalho referidos no ponto anterior, todos para constituição de relação jurídica 

de emprego público por tempo indeterminado; -------------------------------------------  

c) A despesa encontra-se cabimentada e existe fundos disponíveis, no âmbito da Lei nº 

8/2012, de 21 de fevereiro, na redação em vigor; ---------------------------------------  

d) Compete ao 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, --------------------------------------------------------------------------------------   
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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 e respetiva alteração, a efetuar através da reserva de 

recrutamento interna constituída pela lista de ordenação final homologada, para as 

seguintes carreiras/categorias, áreas de atividade e unidades orgânicas:” ----------------  

 

 

 

 

 

 

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

= RECURSOS HUMANOS – PLANO DE RECRUTAMENTO PARA 2022  

- ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

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

a) Para a prossecução das atribuições desta edilidade urge proceder-se ao 

recrutamento de recursos humanos nos termos previstos no mapa de pessoal para 

2022, bem como na 1.ª alteração ao referido mapa; -------------------------------------  

b) Nos termos do disposto no n.º 2, do art.º 30.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, o recrutamento deve ser feito por tempo indeterminado ou a termo, 

consoante a natureza permanente ou transitória da atividade, em conformidade com 

o existente no mapa de pessoal; ----------------------------------------------------------  

c) Compete ao órgão executivo deliberar relativamente ao recrutamento de 

trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e não 

ocupados no Mapa de Pessoal para 2022 e na respetiva alteração (n.º 1, do artigo 

4.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, conjugado com o n.º 3, do art.º 

10.º, da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho). ----------------------------------------------  

Proponho, que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar: --------------------------  

A abertura de procedimentos concursais abaixo indicados, em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos previstos no n.º 2 

do artigo 30.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:” --------------  

Reforço de postos de 

trabalho 
Carreira/Categoria Área de Atividade Unidade Orgânica 

2 
Assistentes 

Operacionais 
Canalizador DISU/DAS 

10 
Assistentes 

Operacionais 
Desporto DDESC/DDJ 
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O senhor vereador António Coelho disse querer fazer um comentário e que o 

mesmo fique registado em ata. Percebe que esta proposta é para várias unidades 

orgânicas, é um número significativo no todo que aqui está a ser considerado, e a 

primeira pergunta que faz é se isto é, efetivamente, para voltar a pôr serviços 

municipais mesmo a assumir áreas como são a gestão dos espaços verdes, e 

diminuir a subcontratação. ------------------------------------------------------------------  

Unidade Orgânica Carreira/categoria Área de Atividade 
N.º de Postos 

de Trabalho 

Serviço Municipal de Proteção Civil 
Assistente Operacional 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 
5 

Serviço Municipal de Proteção Civil Assistente Operacional Saúde 3 

Divisão de Acessibilidades Viárias e 

Gestão de Frotas 
Assistente Operacional Asfaltador 3 

Divisão de Acessibilidades Viárias e 

Gestão de Frotas 
Assistente Operacional 

Condutor de Máquinas e 

Veículos Especiais 
1 

Divisão de Acessibilidades Viárias e 

Gestão de Frotas 
Assistente Operacional Mecânica 2 

Divisão de Águas e Saneamento Assistente Operacional Motorista de Pesados 1 

Divisão de Águas e Saneamento Assistente Operacional Leitor 2 

Divisão de Higiene Urbana e 

Espaços Verdes 
Assistente Operacional Jardineiro 7 

Divisão de Higiene Urbana e 

Espaços Verdes 
Assistente Operacional Auxiliar Serviços Gerais 6 

Unidade do Ambiente Assistente Operacional Motorista de Pesados 2 

Unidade do Ambiente Assistente Operacional Cantoneiro de Limpeza 7 

Divisão de Edifícios e Equipamentos 

Municipais 
Assistente Operacional Carpinteiro de Limpos 2 

Divisão de Edifícios e Equipamentos 

Municipais 
Assistente Operacional Serralheiro Civil 2 

Divisão de Edifícios e Equipamentos 

Municipais 
Assistente Operacional Pedreiro 3 

Divisão de Educação Assistente Técnico Animador Sócio-Cultural 1 

Divisão de Turismo, 

Desenvolvimento Económico e Social 
Assistente Operacional 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 
2 

Divisão de Turismo, 

Desenvolvimento Económico e Social 
Assistente Operacional 

Fiel de Feiras e 

Mercados 
2 

Divisão de Turismo, 

Desenvolvimento Económico e 

Cultural  

Assistente Técnico Conservação e Restauro 1 

Divisão de Turismo, 

Desenvolvimento Económico e 

Cultural  

Assistente Técnico Turismo 1 

Divisão de Gestão Urbanística Técnico Superior Arquitetura 3 
 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

5 de abril de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

O senhor vice-presidente disse que, de forma muito objetiva e rápida, a intenção 

é essa, tendo em conta que a maior parte dos trabalhadores que constam dos 

procedimentos concursais são assistentes operacionais, exceção feita a três 

técnicos superiores de arquitetura que vêm suprimir as necessidades que são do 

conhecimento de todos. ----------------------------------------------------------------------  

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

= REGULAMENTOS - REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, 

HORÁRIOS DE TRABALHO E CONTROLO DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 

DO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

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

1. Em reunião de Câmara de 19.03.2013 foi deliberado aprovar o Regulamento de 

Funcionamento dos Serviços, Horários de Trabalho e Controlo de Assiduidade e 

Pontualidade do Município de Albufeira; --------------------------------------------------  

2. No n.º 3, do artigo 16.º (horário flexível) do referido Regulamento, as plataformas 

fixas aprovadas, são as seguintes: --------------------------------------------------------  

i. Período da manhã - Das 10h00 às 12h00; -------------------------------------------------  

ii. Período da tarde - Das 14h30 às 16h30. --------------------------------------------------  

3. Se impõe a necessidade de favorecer a conciliação da vida profissional com a vida 

pessoal e familiar dos trabalhadores e flexibilizar o regime de prestação de 

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

4. Encontra-se a ser efetuada a audição aos representantes dos trabalhadores; --------  

5. Se considera premente efetuar um ajustamento à plataforma fixas aprovada; --------  

PROPONHO QUE: -----------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a alteração da plataforma prevista na 

alínea ii), do n.º 3, do artigo 16.º, do Regulamento de Funcionamento dos Serviços, 

Horários de Trabalho e Controlo de Assiduidade e Pontualidade do Município de 

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

- Período da tarde - Das 14h00 às 16h00.” --------------------------------------------------  

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

= TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE – 50 HORAS – DEPARTAMENTO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E CULTURAL  

- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO – PROPOSTA = 
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Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em dezasseis de março último, foi 

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

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

1. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais solicitou a colaboração do 

Município de Albufeira no sentido de integração, em serviços municipais, do cidadão 

abaixo indicado, para prestação de trabalho a favor da comunidade, em número de 

horas correspondentes à pena aplicada, nomeadamente: --------------------------------  

 

 

 

2. A Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade (PTFC) é uma pena substitutiva da 

pena de prisão até dois anos cuja aplicação exige o consentimento do arguido, não é 

remunerado e é prestado a favor do Estado ou de outras entidades, públicas ou 

privadas, de interesse para a comunidade; -----------------------------------------------  

3. O número de horas de trabalho a prestar a favor da comunidade é determinado na 

sequência da pena cometida e da sentença julgada em Tribunal; ------------------------   

4. Os indivíduos condenados a prestarem trabalho a favor da comunidade são 

integrados em serviços para os quais possuam o perfil adequado, sempre em 

articulação com os técnicos da DGRSP, procurando não acarretar constrangimentos 

ao nível do funcionamento dos serviços, das equipas de trabalho, nem de originar 

maiores necessidades de recursos humanos (por necessidade de controlo 

permanente); -------------------------------------------------------------------------------   

5. Existe a possibilidade de integração do cidadão supra aludido, para a prestação do 

trabalho a favor da comunidade, no DDESC - DE; ----------------------------------------  

6. Os serviços do Departamento de Desenvolvimento Económico Social e Cultural – 

Divisão de Educação, dispõem de uma série de tarefas que podem ser exercidas por 

indivíduos na situação de prestação de trabalho a favor da comunidade, sendo que as 

tarefas serão atribuídas e coordenadas pelo encarregado ou responsável do 

respetivo serviço e cuja finalidade do trabalho se reverterá a favor do município e 

dos seus munícipes; ------------------------------------------------------------------------   

7. A colaboração solicitada incide nos termos do disposto na alínea u), do nº 1, do 

artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e, portanto, no âmbito de 

competências do órgão executivo – Câmara Municipal; -----------------------------------   

PROPONHO: -----------------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere colaborar com a DGRSP no sentido de integrar no 

Nome Nº de Horas Unidade Orgânica 

Marco Paulo Amaro Estevam 50 DDESC - DE 
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Desenvolvimento Económico Social e Cultural – Divisão de Educação o cidadão Marco 

Paulo Amaro Estevam para a prestação de 50 horas de trabalho a favor da 

comunidade.” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

= OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS MESES DE 

OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO – REQUERIMENTO DE MARTA SILVA = 

De Marta Silva foi apresentado um requerimento, datado de sete de março último, 

através do qual solicita a isenção do pagamento da banca, no Largo da Estação, em 

Ferreiras, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de dois mil e vinte e 

um. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela senhora 

chefe da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, do 

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

“Conforme informação dos serviços, a requerente cumpriu o previsto nos pontos 3 e 4 

do artigo 19º (Dever de Assiduidade), do Regulamento das Atividades de Comércio a 

Retalho e Restauração e Bebidas Não Sedentários do Município de Albufeira, 

considerando assim que não se verifica abandono do espaço de venda. Relativamente à 

isenção solicitada pela requerente informa-se que não se encontra previsto isenção por 

doença no regulamento referido nem no Regulamento de Taxas e Outras Receitas do 

Município de Albufeira, assim sendo, sugere-se, caso considere viável, colocar o pedido 

à consideração da digníssima câmara municipal.” --------------------------------------------  

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

termos da mesma deferir o pedido. --------------------------------------------------------  

= ESTÁGIOS CURRICULARES - ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO, HOTELARIA E 

TURISMO (ESGHT) DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e quatro de março último, 

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

“A Eva Silva Sanches é aluna finalista do curso de licenciatura em Marketing, na Escola 

Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve, e veio 

solicitar o seu acolhimento para desenvolver um estágio curricular na sua área de 

formação, para decorrer a partir de 31 de maio até 22 de julho de 2022, num total de 

8 semanas. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. O interesse e disponibilidade demonstrados pelo Sr. Vice-Presidente, Doutor 

Cristiano Cabrita; --------------------------------------------------------------------------  
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2. Que o estágio curricular terá uma duração total de 8 semanas, e não implicará 

quaisquer custos para o Município, porque a estagiária estará coberta pelo seguro 

escolar; -------------------------------------------------------------------------------------  

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

de 12 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere 

a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do Acordo de 

Colaboração específico entre a ESGHT e o Município de Albufeira, nos termos da 

minuta que se anexa.” -------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do Acordo de Colaboração nela referido, 

documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 

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

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

= ESTÁGIOS CURRICULARES - CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL (CEFP) DE FARO – JOSÉLIA SILVA - CURSO DE CUIDADOR(A) 

DE CRIANÇAS E JOVENS, A DESENVOLVER NO JARDIM DE INFÂNCIA DE 

CALIÇOS, NO ÂMBITO DOS CURSOS EFA – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE 

ADULTOS -  PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e oito de março último, 

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

“O Centro de Emprego e Formação Profissional (CEFP) de Faro, veio solicitar o 

acolhimento da sua formanda Josélia Cristina Silva, do curso de Cuidador(a) de 

Crianças e Jovens, no âmbito dos cursos EFA – Educação e Formação de Adultos de 

nível básico, 3.º ciclo (B3), para desenvolver FCT – Formação em Contexto de Trabalho 

(estágio curricular), no Jardim de Infância de Caliços, e decorrer de 26 de abril a 18 

de maio de 2022, num total de 120 horas. ---------------------------------------------------  

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

1. O interesse e disponibilidade demonstrados pela Chefe de Divisão da DE – Divisão 

de Educação, Dra. Manuela Lima; ----------------------------------------------------------  

2. Que o estágio curricular/FCT terá uma duração total de 120 horas, e não implicará 

quaisquer custos para o Município, porque não é remunerado e a estagiária estará 
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coberta pelo seguro de formação; --------------------------------------------------------  

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

de 12 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere a 

competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar o estágio/FCT, nos termos 

propostos pelo CEFP de Faro.” ----------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar de uma comunicação eletrónica onde constam os 

termos propostos pelo Centro de Emprego e Formação Profissional (CEFP) de Faro, 

documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 

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

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

= ESTÁGIOS CURRICULARES - CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL (CEFP) DE FARO – IRENE ALAMBRE - CURSO DE CUIDADOR(A) 

DE CRIANÇAS E JOVENS, A DESENVOLVER NO JARDIM DE INFÂNCIA DE 

CALIÇOS, NO ÂMBITO DOS CURSOS EFA – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE 

ADULTOS -  PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e oito de março último, 

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

“O Centro de Emprego e Formação Profissional (CEFP) de Faro, veio solicitar o 

acolhimento da sua formanda Irene Ferreira de Melo Alambre, do curso de Cuidador(a) 

de Crianças e Jovens, no âmbito dos cursos EFA – Educação e Formação de Adultos de 

nível básico, 3.º ciclo (B3), para desenvolver FCT – Formação em Contexto de Trabalho 

(estágio curricular), no Jardim de Infância dos Caliços, e decorrer de 26 de abril a 18 

de maio de 2022, num total de 120 horas. ---------------------------------------------------  

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

1. O interesse e disponibilidade demonstrados pela Chefe de Divisão da DE – Divisão 

de Educação, Dra. Manuela Lima; ---------------------------------------------------------  

2. Que o estágio curricular/FCT terá uma duração total de 120 horas, e não implicará 

quaisquer custos para o Município, porque não é remunerado e a estagiária estará 

coberta pelo seguro de formação; --------------------------------------------------------  

3. Que de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 
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de 12 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere a 

competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar o estágio/FCT, nos termos 

propostos pelo CEFP de Faro.” ----------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar de uma comunicação eletrónica onde constam os 

termos propostos pelo Centro de Emprego e Formação Profissional (CEFP) de Faro, 

documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 

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

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

= ESTÁGIOS CURRICULARES - CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL (CEFP) DE FARO – CURSO DE CUIDADOR(A) DE CRIANÇAS E 

JOVENS, A DESENVOLVER NA E. B. 1 DE VALE PEDRAS, NO ÂMBITO DOS 

CURSOS EFA – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e oito de março último, 

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

“O Centro de Emprego e Formação Profissional (CEFP) de Faro, veio solicitar o 

acolhimento da sua formanda Paula Fernando Santos Nogueira, do curso de Cuidador(a) 

de Crianças e Jovens, no âmbito dos cursos EFA – Educação e Formação de Adultos de 

nível básico, 3.º ciclo (B3), para desenvolver FCT – Formação em Contexto de Trabalho 

(estágio curricular), na E.B.1 de Vale Pedras, e decorrer de 26 de abril a 18 de maio de 

2022, num total de 120 horas. ----------------------------------------------------------------  

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

1. O interesse e disponibilidade demonstrados pela Chefe de Divisão da DE – Divisão 

de Educação, Dra. Manuela Lima; ----------------------------------------------------------  

2. Que o estágio curricular/FCT terá uma duração total de 120 horas, e não implicará 

quaisquer custos para o Município, porque não é remunerado e a estagiária estará 

coberta pelo seguro de formação; --------------------------------------------------------  

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

de 12 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere a 

competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 
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cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra; ------------------------------------  

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar o estágio/FCT, nos termos 

propostos pelo CEFP de Faro.” ----------------------------------------------------------------   

Esta proposta fazia-se acompanhar de uma comunicação eletrónica onde constam os 

termos propostos pelo Centro de Emprego e Formação Profissional (CEFP) de Faro, 

documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 

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

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

= ESTÁGIOS CURRICULARES - CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL (CEFP) DE FARO – CURSO DE CUIDADOR(A) DE CRIANÇAS E 

JOVENS, A DESENVOLVER NO A.T.L. DE VALE PARRA, NO ÂMBITO DOS 

CURSOS EFA – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e oito de março último, 

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

“O Centro de Emprego e Formação Profissional (CEFP) de Faro, veio solicitar o 

acolhimento da sua formanda Eudália Dias Guerreiro, do curso de Cuidador(a) de 

Crianças e Jovens, no âmbito dos cursos EFA – Educação e Formação de Adultos de 

nível básico, 3.º ciclo (B3), para desenvolver FCT – Formação em Contexto de Trabalho 

(estágio curricular), no ATL de Vale Parra, e decorrer de 26 de abril a 18 de maio de 

2022, num total de 120 horas. ----------------------------------------------------------------  

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

1. O interesse e disponibilidade demonstrados pela Chefe de Divisão da DE – Divisão 

de Educação, Dra. Manuela Lima; ---------------------------------------------------------  

2. Que o estágio curricular/FCT terá uma duração total de 120 horas, e não implicará 

quaisquer custos para o Município, porque não é remunerado e a estagiária estará 

coberta pelo seguro de formação; --------------------------------------------------------  

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

de 12 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere a 

competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

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

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
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Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar o estágio/FCT, nos termos 

propostos pelo CEFP de Faro.” ----------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar de uma comunicação eletrónica onde constam os 

termos propostos pelo Centro de Emprego e Formação Profissional (CEFP) de Faro, 

documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 

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

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

= ESTÁGIOS CURRICULARES – INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DA 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE - CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL 

(TeSP) EM PROTEÇÃO CIVIL - ADENDA AO ACORDO ESPECÍFICO  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e oito de março último, 

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

“O Instituto Superior de Engenharia, da Universidade do Algarve, celebrou em 3 de 

dezembro de 2021, um Acordo Específico com o Município de Albufeira, para o 

desenvolvimento de formação em contexto de trabalho, no âmbito do Curso Técnico 

Superior Profissional (TeSP) em Proteção Civil, o qual foi aprovado em Reunião de 

Câmara de 29/11/2021. -----------------------------------------------------------------------  

Em 24/03/2022 o referido Instituto veio solicitar a assinatura de uma Adenda ao 

referido Acordo, por forma a dar resposta à Direção Geral do Ensino Superior (DGES) 

que o alertou para a alteração da legislação no que concerne a acordos específicos para 

a formação em contexto de trabalho. --------------------------------------------------------  

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

1. Foi celebrado um Acordo Específico para a Formação em Contexto de Trabalho, no 

âmbito do Curso Técnico Superior Profissional em Proteção Civil, entre o Município 

de Albufeira e o Instituto Superior de Engenharia (ISE) da Universidade do 

Algarve (UAlg), aprovado em reunião de Câmara de 29/11/2021; -----------------------  

2. A redação do referido acordo tem como referência o Decreto-Lei n.º 43/2014 de 18 

de março, revogado pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro; ----------------  

3. A DGES alertou o Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve 

para a alteração da legislação no que concerne a acordos específicos para a 

formação em contexto de trabalho, os quais são regulados pelo Decreto-lei n.º 

74/2006 de 24 de março, na sua atual redação; -----------------------------------------  

4. Se torna necessário realizar uma Adenda ao referido Acordo, com atualização da 

legislação aplicável; ------------------------------------------------------------------------  
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5. Se mantém inalterado todo o restante conteúdo do Acordo Específico para a 

Formação em Contexto de Trabalho, no âmbito do Curso Técnico Superior 

Profissional em Proteção Civil; ------------------------------------------------------------  

6. Se afigura importante a celebração de parcerias ou protocolos de colaboração com 

instituições que desenvolvam a sua atividade nos domínios da formação e do ensino 

de cursos técnicos superiores profissionais, tendo em vista a criação de condições 

de cooperação nos domínios de interesse comum; ----------------------------------------  

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

de 12 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere a 

competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, as atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra; ----------------------------------------------  

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

Propõe-se que a Digníssima Câmara Municipal delibere: -------------------------------------  

Aprovar a adenda ao Acordo Específico celebrado entre o Município de Albufeira e o 

referido Instituto, para o desenvolvimento de formação em contexto de trabalho, no 

âmbito do Curso Técnico Superior Profissional (TeSP) em Proteção Civil, a qual se junta 

em anexo.” -------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da adenda ao acordo específico nela referido, 

documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 

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

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

= ESTÁGIOS CURRICULARES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA 

POENTE – ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALBUFEIRA - CURSO PROFISSIONAL DE 

TÉCNICO DE DESPORTO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e oito de março último, 

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

“O Agrupamento de Escolas Albufeira Poente – Escola Secundária de Albufeira, veio 

solicitar a formalização de um protocolo de colaboração para o desenvolvimento de 

formação prática em contexto de trabalho, entre o Município de Albufeira e o referido 

Agrupamento, no âmbito do curso profissional de Técnico de Desporto, prevendo-se 

iniciar assim que esteja aprovado, no início de abril de 2022 até perfazer 600 horas, e 

decorrerá de 2.ª a 6.ª feira, das 18h30 às 20h05. ------------------------------------------  

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

1. Que o protocolo em apreço se destina ao desenvolvimento de formação em contexto 
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de trabalho, do formando Dário Miguel Leote Chapman, na área de desporto; ---------  

2. O interesse e disponibilidade manifestados pelo Sr. Chefe de Divisão da DDJ – 

Divisão de Desporto e Juventude, Dr. Rui Rosa;------------------------------------------  

3. Que o presente protocolo tem por objetivo estabelecer, entre as duas entidades, as 

condições para proporcionar ao formando o desenvolvimento de formação em 

contexto de trabalho, prevendo-se iniciar assim que esteja aprovado, no início de 

abril de 2022 até perfazer 600 horas, e decorrerá de 2.ª a 6.ª feira, das 18h30 às 

20h05; --------------------------------------------------------------------------------------  

4. Que as atividades a desenvolver não são remuneradas, e o formando/estagiário 

estará abrangido pelo seguro escolar, pelo que não acarreta quaisquer custos para o 

Município; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

de 12 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere 

a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do protocolo entre o 

Município de Albufeira e o Agrupamento de Escolas Albufeira Poente, nos termos da 

minuta do protocolo que se anexa.” -----------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do Protocolo nela referido, documento que se dá 

por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

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

= ESTÁGIOS CURRICULARES - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA 

POENTE – ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALBUFEIRA - CURSO PROFISSIONAL DE 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA – INSTALAÇÃO E GESTÃO DE REDES  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e oito de março último, 

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

“O Agrupamento de Escolas Albufeira Poente – Escola Secundária de Albufeira, veio 

solicitar a formalização de um protocolo de colaboração para o desenvolvimento de 

formação prática em contexto de trabalho, entre o Município de Albufeira e o referido 

Agrupamento, para dois estudantes do último ano do curso profissional de Técnico de 
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Informática - Instalação e Gestão de Redes, nos períodos de 11 a 15 de abril e de 16 

maio a julho de 2022, até perfazerem 350 horas. ------------------------------------------  

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

1. Que o protocolo em apreço se destina ao desenvolvimento de formação em contexto 

de trabalho, dos formandos Duarte Miguel Freitas Cordeiro Ernesto e Nelson 

Manuel Ferreira Casmarrinho, na área de informática; ----------------------------------  

2. O interesse e disponibilidade manifestados pela Chefe de Divisão da DAIMA, Dra. 

Telma Bila; ---------------------------------------------------------------------------------  

3. Que o presente protocolo tem por objetivo estabelecer, entre as duas entidades, as 

condições para proporcionar ao formando o desenvolvimento de formação em 

contexto de trabalho, num total de 350 horas, para decorrer nos períodos de 11 e 

15 de abril e de 16 de maio a julho de 2022, até perfazerem um total de 350 horas; -  

4. Que as atividades a desenvolver não são remuneradas, e os formandos/estagiários 

estarão abrangidos pelo seguro escolar, pelo que não acarreta quaisquer custos para 

o Município; --------------------------------------------------------------------------------  

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

de 12 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere a 

competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do protocolo entre o 

Município de Albufeira e o Agrupamento de Escolas Albufeira Poente, nos termos da 

minuta do protocolo que se anexa.” -----------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do Protocolo nela referido, documento que se dá 

por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

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

= ESTÁGIOS CURRICULARES - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA - 

CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL EM TERAPIA OCUPACIONAL 

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e oito de março último, 

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

“O Instituto Politécnico de Leiria veio solicitar o acolhimento das suas alunas Marta 
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Neves Pereira e Carolina Ramos Roque, para desenvolverem estágios curriculares, no 

âmbito do curso de licenciatura em Terapia Ocupacional, os quais deverão iniciar em 2 

de maio e terminar em 9 de junho 2022. -----------------------------------------------------  

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

1. O interesse e disponibilidade demonstrados pela Chefe de Divisão da DAS – Divisão 

de Ação Social, Dra. Ana Rita Rodrigues; -------------------------------------------------  

2. Que os estágios curriculares terão uma duração total de seis semanas, deverão 

iniciar em 02/05/2022 e terminar em 09/06/2022, e não implicarão quaisquer 

custos para o Município, porque não são remunerados e as estagiárias estarão 

cobertas pelo seguro escolar; -------------------------------------------------------------  

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

de 12 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere 

a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do protocolo de 

estágios, entre o Instituto Politécnico de Leiria e o Município de Albufeira, nos termos 

da minuta que se anexa.” ----------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do Protocolo de Estágios nela referido, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

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

= ESTÁGIOS CURRICULARES - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA - 

CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL EM MEDIAÇÃO INTERCULTURAL 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e nove de março último, 

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

“A Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC), da Universidade do Algarve 

solicitou a colaboração deste Município para celebrar o Acordo Específico para 

formação em contexto de trabalho a desenvolver pelos alunos do curso superior 

profissional em Mediação Intercultural. -----------------------------------------------------   

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

1. Tem este executivo se posicionado no sentido de conferir primordial importância às 
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questões educacionais e, bem assim, do fomento do acesso à formação e a todas as 

áreas de ensino; ----------------------------------------------------------------------------  

2. Se encontra este executivo, particularmente sensibilizado para a necessidade de 

contribuir para a melhoria das condições dos munícipes e demais interessados, no 

que respeita ao acesso generalizado aos Cursos TeSP; ----------------------------------  

3. Se afigura importante a celebração de parcerias ou protocolos de colaboração com 

instituições que desenvolvam a sua atividade nos domínios da formação e do ensino 

de cursos técnico superiores profissionais, tendo em vista a criação de condições de 

cooperação nos domínios de interesse comum; -------------------------------------------  

4. A Divisão de Ação Social manifestou interesse no acolhimento de alunos do curso 

TeSP de Mediação Intercultural, para desenvolverem formação em contexto de 

trabalho (estágios), no CLAIM de Albufeira; --------------------------------------------  

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

de 12 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere a 

competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

Propõe-se que a Digníssima Câmara Municipal delibere: -------------------------------------  

Autorizar a celebração do Acordo Específico entre a ESEC e o Município de Albufeira, 

mediante a outorga da minuta que se junta em anexo.” -------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do Protocolo de Estágios nela referido, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

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

 

 

= CANDIDATURAS – “VIA ALGARVIANA – PELOS CAMINHOS DO 

PATRIMÓNIO” – DA ASSOCIAÇÃO ALMARGEM – AVISO  

N.º 004/INLOCO/10216/2020 DO PDR 2020 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

A digníssima Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta do Senhor Presidente de 

16/03/2020, determinando a “manifestação de interesse e apoio financeiro da 

candidatura “Via Algarviana – Pelos Caminhos do Património” da Associação Almargem, 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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no âmbito do Aviso n.º 004/INLOCO/10216/2020 do PDR 2020”, na sua reunião de 

31/03/2020. -----------------------------------------------------------------------------------  

O assunto foi ainda apreciado e aprovado na reunião da digníssima Assembleia 

Municipal do dia 14/05/2020. ----------------------------------------------------------------  

A Associação Almargem pretendia assim apresentar uma candidatura ao referido aviso 

com a “GR13 – Via Algarviana” como elemento central, por ser um recurso conhecido e 

reconhecido. A candidatura previa integrar um conjunto de atividades, nomeadamente: 

conceção e publicação de 5 Contos Infantis, Hora do Conto na Via Algarviana, ações de 

capacitação, ações de recuperação de património local, caminhadas, workshops, ciclo de 

eventos, percursos complementares à Via Algarviana e materiais promocionais, entre 

outras. -----------------------------------------------------------------------------------------  

No dia 18/05/2020 foi formalizada a candidatura pela Associação Almargem. ------------  

Ao contrário do inicialmente previsto, e por razões de ordem técnica da plataforma de 

submissão das candidaturas, não foi possível candidatar todas as ações planeadas pela 

entidade, e aprovadas anteriormente em reunião de Câmara e Assembleia Municipal.-----  

A candidatura teve assim de restringir-se à criação de novos percursos e divulgação 

dos mesmos. -----------------------------------------------------------------------------------  

Assim a digníssima Câmara Municipal de Albufeira deliberou, na sua reunião de 

02/06/2020, determinar a manutenção do interesse e do apoio financeiro à 

candidatura “Via Algarviana – Pelos Caminhos do Património”. ------------------------------  

Apesar da aprovação da candidatura nestes novos moldes, foi a Associação Almargem 

alertada para o facto da candidatura não poder receber financiamento público, ou seja, 

os Municípios não poderiam comparticipar a parte não financiada da candidatura. 

Considerando que a Associação Almargem não conseguia assegurar os 20% de 

financiamento de outra forma, não foi possível reunir todas as condições para executar 

a candidatura. ---------------------------------------------------------------------------------   

A Câmara Municipal de Albufeira tomou conhecimento do assunto na sua reunião do dia 

03/08/2021. -----------------------------------------------------------------------------------  

No dia 25 de fevereiro foi o Município de Albufeira notificado de que, apesar da 

desistência da candidatura pelos motivos atrás identificados, havia sido esclarecida a 

situação e estão assim reunidas as condições para se avançar com a assinatura do 

Termo de Aceitação e execução da operação. -----------------------------------------------  

De acordo com a informação remetida ao Município de Albufeira no dia 04 de março, 

pela Associação Almargem, será necessário avançar com a Assinatura do Termo de 

Aceitação da operação e efetuar, logo de seguida, uma reprogramação da mesma pois 
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as datas de início e de fim previstas inicialmente já se encontram desatualizadas. A 

operação deverá assim ter início logo que se encontre assinado o Termo de Aceitação 

(ano 2022) e terminar no final de 2023. -----------------------------------------------------  

De acordo com a documentação anexa, prevê-se um custo total para o Município de 

Albufeira de 4.595,47€, divididos da seguinte forma: --------------------------------------  

 Ano 2022: 2.297,74€ ----------------------------------------------------------------------  

 Ano 2023: 2.297,73€ ----------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: --------------  

 A comparticipação da candidatura “Via Algarviana – Pelos Caminhos do Património” 

da Associação Almargem, no montante de 4.595,47€, divididos da seguinte forma: 

Ano 2022: 2.297,74€; Ano 2023: 2.297,73€. “ ------------------------------------------  

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

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação, por parte da Assembleia 

Municipal, da inserção de valor no ano de 2023 a realizar numa revisão - 

alteração modificativa do Orçamento e Plano Orçamental Plurianual 2022-2026 e 

de uma revisão – alteração modificativa das Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes) 2022-2026. --------------   

= PARECERES - EPDFGA – ESCOLA PROFISSIONAL D. FRANCISCO GOMES DE 

AVELAR DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FARO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e nove de março último, 

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

“A Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar da Santa Casa da Misericórdia de 

Faro, vem solicitar a emissão de um Parecer favorável à abertura de cursos EFA – 

Educação e Formação de Adultos, de nível II (básico) e de cursos profissionais de nível 

IV (secundário), naquela escola, nas áreas de Animador(a) Sociocultural; Técnico(a) de 

Apoio Psicossocial; Técnico(a) de Ação Educativa; Técnico(a) de Apoio Familiar e de 

Apoio à Comunidade; e Técnico(a) de Geriatria. ---------------------------------------------  

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

1. Tem este executivo se posicionado no sentido de conferir primordial importância às 

questões educacionais e, bem assim, do fomento do acesso à formação e a todas as 

áreas de ensino; ----------------------------------------------------------------------------  

2. Se encontra este executivo, particularmente sensibilizado para a necessidade de 

contribuir para a melhoria das condições dos munícipes e demais interessados, no 

que respeita ao acesso generalizado aos cursos EFA e Profissionais; -------------------  

3. Se afigura importante a existência de diversidade formativa para flexibilizar e 
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ajustar aos interesses do público-alvo, tendo em vista a recuperação dos défices de 

qualificação, escolar e profissional; -------------------------------------------------------  

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

de 12 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere a 

competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

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

Propõe-se que a Digníssima Câmara Municipal delibere: -------------------------------------  

Autorizar a consolidação de relações de colaboração e cooperação institucional entre a 

Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar e o Município de Albufeira, mediante 

a emissão de Parecer favorável, cuja minuta se junta em anexo.” --------------------------  

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – MARÇO E ABRIL DE 2022  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, submete-se para aprovação da digníssima Câmara Municipal: -----------  

a) Os valores de subsídio de arrendamento, referentes ao meses de março e abril de 

2022, a atribuir aos beneficiários constantes no quadro anexo e autorizar o 

pagamento dos mesmos devendo o pagamento referente ao mês abril de 2022 ser 

efetuado no início do mês correspondente; -----------------------------------------------  

b) Face à avaliação socioeconómica realizada dos processos de acordo com RASA, 

transmitir aos beneficiários mencionados no ponto n.º 1 da presente, a 

alteração/reajuste do valor do subsídio; -------------------------------------------------  

c) Dado o referido no ponto n.º 2 da presente, transmitir à beneficiária naquele 

mencionado o término da atribuição do subsídio de arrendamento e a possibilidade 

de efetuar mais uma candidatura caso o seu agregado familiar encontre-se em 

situação de extrema gravidade socioeconómica (situação prevista na alínea b), do n.º 

1, do Artigo 3.º do RASA).” ----------------------------------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar do mapa nela referido, 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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Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – MAIO DE 2022 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Face ao exposto, submete-se para aprovação da digníssima Câmara Municipal: -----------  

a) Os valores de subsídio de arrendamento, referente ao mês de maio de 2022, a 

atribuir aos beneficiários constantes no quadro anexo e autorizar o pagamento dos 

mesmos devendo o pagamento ser efetuado no início do mês correspondente; ---------  

b) Face à avaliação socioeconómica realizada dos processos de acordo com RASA, 

transmitir aos beneficiários mencionados no ponto n.º 1 da presente, a 

alteração/reajuste do valor do subsídio; -------------------------------------------------  

c) Dado o referido no ponto n.º 2 da presente, transmitir aos beneficiários naquele 

mencionado o término da atribuição do subsídio de arrendamento e a possibilidade 

de efetuar mais uma candidatura caso o seu agregado familiar encontre-se em 

situação de extrema gravidade socioeconómica (situação prevista na alínea b), do n.º 

1, do Artigo 3.º do RASA).” ---------------------------------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar do mapa nela referido, documento que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= CANTINAS ESCOLARES – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS SENHAS 

DE REFEIÇÃO DE DIANA E CIDÁLIA VILELA - GRATUITIDADE DAS 

REFEIÇÕES ESCOLARES AO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO A PARTIR DO DIA 

 02-01-2019 = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e dois de março último, 

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

“A Encarregada de Educação das alunas, Diana e Cidália Correia Cuiça Vilela, solícita 

através de requerimento, a respectiva restituição, do valor remanescente do 

pagamento de refeições escolares, em virtude da atribuição da gratuitidade das 

refeições escolares ao pré-escolar e 1.º ciclo a partir do dia 02-01-2019. -----------------  

Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
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1. A alínea hh) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, confere 

competência à Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social escolar, 

designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 

económicos a estudantes. ------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a restituição do respectivo valor 

ao Encarregado de Educação, Cláudia Maria Guerreiro Correia.” ---------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou como é que aparece nesta altura esta 

restituição de senhas, passados três anos. -----------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que o processo pode ter sido só iniciado pelo 

requerente na data. Explicou que há circunstâncias em que as pessoas reparam que 

pagaram indevidamente e depois solicitam à câmara municipal a restituição. Este 

processo só foi iniciado em vinte e dois de março de dois mil e vinte e dois, 

provavelmente o requerente teve conhecimento que deveria ter sido restituída uma 

determinada verba, não fez. Fez a reclamação no final do mês de março e os 

serviços deram seguimento. -----------------------------------------------------------------  

Perguntou o senhor vereador se não há nenhuma prescrição relativamente a isso. ---  

O senhor vice-presidente disse que é um direito, trata-se de uma restituição tal 

como acontece no âmbito das piscinas municipais relativamente ao processo da 

covid, e é exatamente a mesma circunstância que estão a deliberar aqui. ------------  

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

= LIVROS - INSTITUTO DE ESTUDOS HISTÓRICOS, EM FORTALEZA, BRASIL 

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Vem o Instituto de Estudos Históricos, sediado em Fortaleza - Brasil, solicitar a 

oferta de livros sobre o concelho de Albufeira, para integrar o espólio daquele 

Instituto, para divulgação de cidades de Portugal e Cultura portuguesas. -----------------  

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

a) Que os livros constituem uma forma de reconhecimento do trabalho desenvolvido 

pelo Poder Local, em matéria de atividade editorial; -------------------------------------  

b) Que os livros prestam um precioso auxílio no fomento ao hábito de leitura, 

assumindo um papel pedagógico; -----------------------------------------------------------  

c) Que os livros servirão para enriquecer e diversificar o espólio do Instituto de 

Estudos Históricos; ------------------------------------------------------------------------  
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d) Que existe a possibilidade de ofertar os livros abaixo referidos, nos termos da 

informação da Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural; ------------  

e) Que, cumulativamente, as obras promovem o nosso País e o concelho de Albufeira e 

os autores naturais ou residentes em Albufeira em particular; -------------------------  

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere ofertar um exemplar dos seguintes livros 

ao Instituto de Estudos Históricos, para integrar o espólio daquele Instituto, para 

divulgação de cidades de Portugal e Cultura portuguesas: ----------------------------------  

- A CARTA DE FORAL DA VILA DE ALBUFEIRA E SEU TERMO, da autoria de 

Adelaide Amado; ---------------------------------------------------------------------------  

- CRONOLOGIA DO CONCELHO DE ALBUFEIRA, da autoria de Adelaide Amado; -----  

- ALBUFEIRA DA IDADE MÉDIA AO ANTIGO REGIME, da autoria de Idalina 

Nobre; --------------------------------------------------------------------------------------  

- BREVE HISTÓRIA DE ALBUFEIRA, da autoria de Idalina Nunes Nobre;--------------  

- A FREGUESIA DA GUIA – ESTUDO HISTÓRICO, da autoria de Idalina Nunes 

Nobre; --------------------------------------------------------------------------------------  

- A CARTA DE DOAÇÃO DE ALBUFEIRA À ORDEM DE AVIS, da autoria de Adelaide 

Amado.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

= PERMUTA DE PUBLICAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL DE TONDELA 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Vem a Câmara Municipal de Tondela solicitar que seja efetuada uma permuta de 

publicações entre aquela Autarquia e a Câmara Municipal de Albufeira, para enriquecer 

o Centro de Documentação do Museu Terras de Besteiros, prontificando-se a enviar 

algumas das suas publicações. ----------------------------------------------------------------  

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

a) Que os livros e demais publicações constituem uma forma de reconhecimento do 
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trabalho desenvolvido pelo Poder Local, em matéria de atividade editorial; ------------  

b) Que é benéfico para ambas as partes, Câmara Municipal de Albufeira e Câmara 

Municipal de Tondela a troca de publicações, permitindo aumentar e enriquecer o 

espólio das duas Autarquias; --------------------------------------------------------------  

c) Que as publicações poderão ser integradas na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, 

sendo desta forma disponibilizadas ao público do concelho de Albufeira, 

contribuindo para um acesso mais profícuo à cultura; -----------------------------------  

d) Que os livros prestarão um precioso auxílio no fomento ao hábito de leitura, 

assumindo um papel pedagógico; -----------------------------------------------------------   

e) Que, cumulativamente, as obras referidas promovem o concelho de Albufeira e 

alguns autores naturais ou residentes em Albufeira; ------------------------------------  

f) Que existe a possibilidade de ofertar os livros abaixo referidos, nos termos da 

informação da Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural; ------------  

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere ofertar, em regime de permuta, um 

exemplar dos livros abaixo referidos, sobre Albufeira à Câmara Municipal de Tondela: --  

- Albufeira da Idade Média ao Antigo Regime, da autoria de Idalina Nobre; ------------  

- A Carta de Foral da Vila de Albufeira e seu termo, da autoria de Adelaide Amado; ---  

- Paróquia de Nossa Senhora da Esperança, Recolha e pesquisa de Pe. César Chantre e 

Emílio Carvalho.” ---------------------------------------------------------------------------  

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

 

= EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO POÇO DAS CANAS E 

ARRUAMENTOS ADJACENTES - 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 dezassete de março de dois mil e vinte e dois, pelo qual se 

constata que todos os trabalhos se encontram em satisfatório estado de execução e 
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conservação, razão porque se considera que se encontram reunidas todas as condições 

para se proceder à liberação de noventa 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 noventa por cento dos valores prestados para garantia da 

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DE 

ARRUAMENTOS EM CANAIS - 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 dezassete 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 noventa 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 noventa por cento dos valores prestados para garantia da 

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

= REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PORTAGEM – OUTUBRO DE 2021 – 

70-39-RB – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ---------   

“Remete-se à consideração da digníssima Câmara a emissão de autorização para 

pagamento do valor de 19,56€, relativo à utilização da A22, em outubro e novembro de 

2021, pela viatura, Renault Clio, de matrícula 70-39-RB, cedida à ARS, para transporte 

e entrega urgente de colheitas no laboratório de saúde pública. ---------------------------  

Mais se informa que o processo de pagamento se reporta ao SGDCMA/2022/8652.” ----  

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

termos da mesma, autorizar o pagamento da portagem. ---------------------------------   

= REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PORTAGEM - NOVEMBRO DE 2021 – 

70-39-RB – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ---------   

“Remete-se à consideração da digníssima Câmara a emissão de autorização para 
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pagamento do valor de 32,10€, relativo à utilização da A22, em novembro de 2021, pela 

viatura, Renault Clio, de matrícula 70-39-RB, cedida à ARS, para transporte e entrega 

urgente de colheitas no laboratório de saúde pública. --------------------------------------  

Mais se informa que o processo de pagamento se reporta ao SGDCMA/2022/14922.” ---  

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

termos da mesma, autorizar o pagamento da portagem. ---------------------------------  

 

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

Clemente, com fundamento no facto de fazer parte da Comissão de Abertura e 

Análise de propostas, 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, ausentando-se da sala. ----------------------------------------  

= VEÍCULOS EM FIM DE VIDA - ALIENAÇÃO DE 2 LOTES COMPOSTOS POR 

VEÍCULOS EM FIM DE VIDA – ATA DA COMISSÃO DE ABERTURA E  

ANÁLISE = 

Relacionado com este concurso e subscrito pelos membros da Comissão de Abertura e 

Análise, foi apresentada a ata de abertura e análise, datada de quinze de março último, 

que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitante à presente reunião, e que, em conclusão, refere o seguinte: -----   

“Quanto ao Lote 2020 é entendimento da Comissão de Abertura e Análise que a 

avaliação global das mesmas permite concluir que a proposta mais vantajosa é a da 

Plasfaro — Recuperação de Plásticos, Lda, com o NIPC 501814302 e com sede na Zona 

Industrial de Algoz Sítio de Vales 212 T 8365-083 Algoz, com o valor de 7 050,00€ 

(sete mil e cinquenta euros); ------------------------------------------------------------------   

No que se refere ao Lote 2021 é entendimento da Comissão de Abertura e Análise que 

a avaliação global das mesmas permite concluir que a proposta mais vantajosa é a da 

Ambigroup Resíduos, Lda, com NIPC 505371359 e com sede na Rua Projectada à 1/1 

Estrada da Paiã, Pontinha, com o valor de 2 652,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e 

dois euros). ------------------------------------------------------------------------------------   

Sem mais a declarar na presente ata, deu-se por concluída a presente sessão.” -----------  

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

adjudicar aos concorrentes e pelos valores nos precisos termos nele sugeridos. ------   

Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  
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= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE 

CUIDADOS CONTINUADOS – ERROS/OMISSÕES – RELATÓRIO DO JÚRI = 

Relacionada com este assunto e subscrita pelo júri do procedimento, foi apresentada 

um relatório, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------   

“Em reunião de Câmara datada de Março de dois mil e vinte e um foi deliberado, 

determinar a abertura do procedimento e proceder à designação dos elementos 

componentes do júri e do gestor do procedimento, nos precisos termos sugeridos, 

solicitando para evolução do processo, a necessária autorização por parte da digníssima 

assembleia municipal, tendo posteriormente a referida Assembleia aprovado 

previamente a abertura do referido concurso. ----------------------------------------------  

Conforme previsto no n.º 1 do artigo 50.º do Código dos Contractos Públicos (CCP), 

aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, de 29 de Janeiro na sua redação à data da publicação 

do anúncio do presente concurso, no primeiro terço do prazo fixado para a 

apresentação das propostas, os interessados podem solicitar os esclarecimentos 

necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento, e no 

mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e 

inequivocamente os erros e as omissões das peças do procedimento por si detetadas. ---   

Conforme previsto no número 2 do referido artigo 50.º do código dos contratos 

públicos, “(…) consideram-se erros e omissões das peças do procedimento os que digam 

respeito a: -------------------------------------------------------------------------------------  

a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ----------------------  

b) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução 

do objeto do contrato a celebrar; --------------------------------------------------------  

c) Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o interessado 

não considere exequíveis; -----------------------------------------------------------------  

d) Erros e omissões do projeto de execução que não se incluam nas alíneas anteriores. 

(…)” -----------------------------------------------------------------------------------------   

Foram apresentados pelas concorrentes listas de erros que se anexam, os referidos 

erros foram seguidamente remetidos à entidade projetista que para cabal resposta aos 

mesmos, sendo que esta efetuou as retificações necessárias ao mapa de medições, 

conforme peças que se anexam e que se entendem em condições de aprovação. -----------  

O artigo 64.º do referido código estabelece na alínea 3 que “(…) A pedido 

fundamentado de qualquer interessado que tenha adquirido as peças do procedimento, 

o prazo fixado para a apresentação de propostas pode ser prorrogado pelo período 

considerado adequado, o qual aproveita a todos os interessados. (…)“. ---------------------  
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Foi recebido nestes serviços o pedido de prorrogação do prazo para entrega das 

propostas, referindo que após a publicação dos erros e omissões aceites pela 

excelentíssima reunião de Câmara, o prazo posterior concedido para a apresentação de 

propostas não fosse inferior a 30 dias seguidos ao dia da referida publicação, 

justificado pelas dificuldades de mercado na obtenção de orçamentos, face ao período 

de grande carência de mão de obra que a indústria de construção atravessa, grande 

volume de obras, e ainda à pandemia COVID entre outros. ---------------------------------  

- O valor dos trabalhos a mais a adicionar por trabalhos de suprimento de erros de 

medição orça em 15.869,70€ mais IVA ---------------------------------------------------  

- O valor das quantidades a suprimir por força de suprimento dos erros de medição 

orça em 13.569,90€ mais IVA -------------------------------------------------------------  

Em face ao exposto, propõe-se à digníssima Câmara: ---------------------------------------  

1 - Aprovar as listas de suprimentos de erros com as respetivas quantidades a mais e a 

menos, por se entenderem em condições de aprovação. ----------------------------------  

2 - Prorrogar o prazo de entrega de propostas, em trinta dias após o conhecimento 

exato pelos concorrentes dos erros e omissões aprovados pela excelentíssima 

Câmara e a integrar no concurso, por força da sua publicação na plataforma de 

contratação eletrónica, isto é prorrogar o prazo de apresentação de propostas no 

prazo já decorrido para entregar propostas e até mais trinta dias após a publicação 

de erros, omissões e projetos retificados na plataforma de contratação eletrónica 

saphety. ------------------------------------------------------------------------------------  

Remete-se a aprovação do proposto à consideração da excelentíssima Reunião de 

Câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se esta unidade de cuidados 

continuados é a da Guia, ao que o senhor vice-presidente disse que sim. -------------  

Continuou o senhor vereador questionando se subjacente a isto não estava a 

contratação de um empréstimo na volta dos três milhões de euros. Julgava que 

quando se fez a aprovação havia uma referência qualquer a um empréstimo desses. 

O senhor vice-presidente disse desconhecer, mas os serviços terão oportunidade 

de informar, e poderia apurar e responder por escrito. ---------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse saber que havia uma situação pendente 

relativamente a isto que fazia uma referência a este empréstimo de três milhões 

de euros. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente perguntou se se tratava de um empréstimo contraído 

pela autarquia. --------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor vereador Victor Ferraz respondeu que sim, e era para saber se está 

contemplado ou não, ou se foi mudada essa questão. ------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou se estavam a referir-se àquele 

terreno que no tempo em que foi presidente da câmara foi entregue à Fundação 

António Silva Leal, ao que o senhor vice-presidente respondeu afirmativamente. ----  

Continuou o senhor vereador questionando de quem é o terreno, se da Câmara, se 

da Fundação.----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que julga ser da câmara. -------------------------------  

Disse o senhor vereador Desidério Silva que houve uma entrega do terreno à 

Fundação, em termos de direito de superfície, a questão é se foi escriturada. 

Relembrou novamente que aquele terreno a norte do Largo da Guia foi cedido na 

altura em que foi autarca, para a ampliação do Lar da Guia e agora resolveram os 

cuidados continuados. O que queria saber é se o terreno é da Câmara ou da 

Fundação. Aliás, o terreno é sempre da câmara, o direito de superfície é que é da 

Fundação. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz considerou que o direito de superfície se 

mantém, opinião partilhada pelo senhor vice-presidente. --------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva frisou que apenas queria ser esclarecido. --------  

O senhor vice-presidente voltou a referir que o direito de superfície se mantém, 

e aqui estão a deliberar sobre a empreitada de construção. ---------------------------  

Disse o senhor vereador Desidério Silva que o direito de superfície se mantém, 

questionando se é a Câmara Municipal ou a Fundação que vai fazer isso. Lembrou 

que os outros foram revertidos para a câmara fazer, pelo que pergunta se aquele 

foi revertido também. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse desconhecer, mas iria informar-se. -------------------  

O senhor vereador Desidério Silva salientou que está apenas a tentar perceber, 

dado que foi ele na qualidade de presidente da câmara e da câmara no seu todo, 

que decidiu que aquele terreno era para ceder à Fundação António Silva Leal, para 

a ampliação do Lar da Guia, e houve, no seu entender, um direito de superfície 

para esse fim. A sua pergunta era se a câmara vai fazer esse equipamento, se 

houve uma reversão do terreno para esta, tal como houve nas Fontaínhas e, 

supostamente, haverá na AHSA. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse não ter ideia de ter vindo algo dessa 

natureza à câmara. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que essas questões não se colocam 
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agora, porque estão só a deliberar sobre erros e omissões na questão do concurso 

e, naturalmente, na altura da obra isso são situações que ficarão totalmente 

esclarecidas. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que se estão a fazer um trabalho com 

base numa coisa que tem de ser corrigida, é isso que tem de ser feito. Disse 

ainda que coloca agora a questão, porque isto passou por ele, e pode estar 

corrigido, realçando que não está a dizer que não o está. ------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que vai confirmar essa situação, mas 

julga que terá sido corrigido. ---------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que hoje ou amanhã irão fazer chegar essa 

informação ao senhor vereador. ------------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador Desidério Silva que não era necessário. ----------------------  

O senhor vice-presidente notou que era uma dúvida colocada pelo senhor vereador. 

O senhor vereador Desidério Silva disse que está só a pedir um esclarecimento, 

para não se estar a fazer uma asneira, e é apenas nesse sentido. --------------------  

O senhor vice-presidente disse presumir que sim, tendo em conta o que estão a 

deliberar aqui. --------------------------------------------------------------------------------  

Sugeriu o senhor vereador que vissem claramente essa situação. ----------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse não ter ideia de que isso tenha vindo a 

reunião de câmara. ---------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor vice-presidente que se não estivesse, não estariam aqui a deliberar 

a empreitada de construção, no entanto, poderia verificar. ----------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do relatório do júri, 

mandar proceder nos estritos termos do nele sugerido, passando o preço base 

para o valor de três milhões, trezentos e dois mil, duzentos e noventa e nove 

euros e oitenta cêntimos acrescido do IVA, incorporando os valores de erros e 

omissões. --------------------------------------------------------------------------------------   

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE LAR, APOIO 

DOMICILIÁRIO E CENTRO DE DIA – FONTAINHAS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pelo senhor chefe da Divisão de Edifícios e 

Equipamentos Municipais, em regime de substituição, foi apresentada uma informação 

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

“Para o procedimento em título foram corrigidos projetos e mapas de quantidades em 

sede de erros e omissões, processo que tendo em conta a complexidade e o valor das 

alterações se mostrou moroso, posteriormente à aprovação em reunião de câmara 
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tornou-se necessário a prorrogação do prazo de entrega de propostas com publicação 

em Diário de Republica, porem a plataforma do D.R. informou que as retificações a um 

anúncio já publicado apenas podem ocorrer no prazo de 1 ano (cfr. disposto no n.º 1 do 

art.º 5.º da Portaria n.º 371/2017, de 14 de dezembro e n.º 2 do artigo 12.º do 

Despacho Normativo n.º 15/2016, de 21 de dezembro), ora tendo em conta que a data 

do anúncio inicial já foi há mais de um ano, face à referida Portaria n.º 371/2017, de 14 

de dezembro torna-se necessário a anulação do procedimento inicial de modo a 

permitir, caso seja entendimento da excelentíssima Reunião de Câmara a continuidade 

dos tramites com aprovação de procedimento atualizado. ----------------------------------         

Face ao exposto, remete-se à consideração superior da excelentíssima Reunião de 

Câmara a anulação do procedimento anteriormente descrito com base na alínea c) do n.º 

1 do artigo 79.º do Decreto-lei 18/2008 de 29 de Janeiro na redação atual, 

considerando que por circunstâncias imprevistas, é necessário alterar aspetos 

fundamentais das peças do procedimento, sendo que posteriormente conforme o n.º 3 

do referido artigo refere, no caso da alínea c) do n.º 1 do artigo 79.º é "(...) obrigatório 

dar inicio a um novo procedimento no prazo máximo de seis meses (...)" -------------------   

Remete-se à consideração da excelentíssima Reunião de Câmara.” -------------------------  

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

proceder nos estritos termos do nela sugerido. -------------------------------------------   

= OBRAS MUNICIPAIS - CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREITADA DE 

CONSTRUÇÃO DE LAR, APOIO DOMICILIÁRIO E CENTRO DE DIA – 

FONTAINHAS - APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DO 

RESPETIVO PROCEDIMENTO, NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES 

DO JÚRI E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pelo senhor chefe da Divisão de Edifícios e 

Equipamentos Municipais, em regime de substituição, foi apresentada uma informação 

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

“Em informação anterior foi proposta à excelentíssima Reunião de Câmara a anulação 

do procedimento inicial em título, pelos motivos invocados, assim em caso de ter sido 

aprovada a anulação referida, constata-se que de acordo com a alínea c) do n.º 1 artigo 

79.º do Código da contratação pública na sua redação atual é “(…) obrigatório dar início 

a um novo procedimento no prazo máximo de seis meses (...)", o que se propõe 

seguidamente. ---------------------------------------------------------------------------------  

Considerando a necessidade de reabrir o procedimento em título, propõe-se um novo 

procedimento que passa a ter a seguinte redação: ------------------------------------------   
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Empreitada de Construção de Lar, Apoio Domiciliário e Centro de Dia – Fontainhas ------  

Para efeitos de resposta social às carências referenciadas no Município de Albufeira, é 

necessário o lançamento da empreitada denominada “Empreitada de Construção de Lar, 

Apoio Domiciliário e Centro de Dia – Fontainhas”, para a empreitada referida, cujo 

valor obtido a partir dos preços médios de outros procedimentos e tendo em conta a 

especificidade se estima de 6.500.000,00€ (seis milhões e quinhentos mil euros) 

acrescido de IVA, propõe-se que seja adoptado o Concurso Público com publicação do 

anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos do disposto na alínea a) do 

art.º 19.º do Código dos Contractos Públicos (CCP), aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, de 

29 de Janeiro na sua redacção actual, pelo que se remete à consideração superior a 

autorização para a realização da despesa referente à empreitada mencionada, sendo 

que para melhor fundamentação da decisão pela entidade competente, em anexo, 

remetemos avaliação custo beneficio nos termos do disposto no numero 3 do artigo 

36.º do Código da Contratação Pública, na sua redação atual. -------------------------------  

Anexo as peças do procedimento em suporte físico, considerando a capacidade de 

carga do SGD. ---------------------------------------------------------------------------------  

Considerando a necessidade de proceder à nomeação do júri do procedimento, a quem 

compete a realização de todas as operações do mesmo, submete-se também à 

consideração superior a seguinte proposta de constituição: --------------------------------  

Efectivos --------------------------------------------------------------------------------------  

Presidente – António Rui Conceição Silva ----------------------------------------------------  

1.º Vogal – Valdemar Martins Cabrita --------------------------------------------------------  

2.º Vogal – Bruno Silva, Técnico Superior ----------------------------------------------------  

Suplentes --------------------------------------------------------------------------------------   

1.º Vogal – Natércio Matinhos, Técnico Superior --------------------------------------------  

2.º Vogal – Carina Trocado, Assistente Técnico ---------------------------------------------  

Para gestor do contrato, propõe-se que seja o Eng.º Valdemar Cabrita --------------------  

O prazo de apresentação de propostas será de (trinta) 30 dias seguidos. -----------------  

CÓDIGO CPV – 45215212-6 ------------------------------------------------------------------  

O prazo de execução é de um mínimo de 510 dias e um máximo de 720 dias. --------------  

Agregação de procedimentos – art.º 22.º do CCP - Não se prevê na data de hoje, 

relativamente e exclusivamente ao objecto deste contrato, prestações com 

especificidades globais do mesmo tipo, subsequentes este ano, suscetíveis de 

constituir um único contrato. -----------------------------------------------------------------  

- Critérios Ambientais (Sim/Não) - Não, considerando a especificidade desta obra em 
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particular e qualidade exigida. ----------------------------------------------------------------  

Incorporação de, pelo menos, 5% de materiais reciclados na obra (Sim/Não) - Não 

serão incorporados face às exigências de qualidade exigidas não se adequarem aos 

materiais reciclados. --------------------------------------------------------------------------  

Fundamentação do art.º 63 atendendo ao atual Organograma do Município de Albufeira 

e da afetação de funcionários às respetivas unidades orgânicas versus o trabalho 

essencial a realizar, no que concerne a estes serviços, torna-se necessário recorrer ao 

sector privado para a realização do presente contrato por falta de recursos próprios 

quer humanos quer materiais. Tal fundamento determina a impossibilidade de 

satisfação das necessidades por via dos recursos próprios da entidade contratante. ----  

Relativamente ao artigo 46.º- A do CCP, informo que a separação da empreitada em 

lotes causa graves inconvenientes para a entidade adjudicante considerando que é 

humanamente impossível aos serviços coordenar as prestações em lotes para centenas 

de atividade mencionadas no caderno de encargos, assim é manifestamente desejável 

ter como responsável um empreiteiro geral que coordene todos os subempreiteiros. -----  

O critério de adjudicação é o da proposta mais vantajosa, em que a proposta mais 

vantajosa é aquela em que se obtém o menor valor determinado pela fórmula: ------------  

V= 0,6 x P + 0,4 x D x 1000 -------------------------------------------------------------------  

Em que: ----------------------------------------------------------------------------------------  

P= Preço da proposta do concorrente sem IVA em euros. -----------------------------------  

D= número de dias propostos para a execução da empreitada ------------------------------  

As habilitações adequadas e necessárias à execução da empreitada que são as 

seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------  

i) 1.ª Subcategoria (Estruturas e elementos de betão) da 1.ª Categoria (Edifícios e 

património construído), de classe correspondente ao valor global da proposta; -----------  

ii) 4.ª Subcategoria (Alvenarias, rebocos e assentamentos de cantarias), 5.ª 

Subcategoria   (Estuques,   pinturas   e   outros   revestimentos),   6.ª   Subcategoria 

(Carpintarias),   7.ª   Subcategoria   (Trabalhos   em   perfis   não   estruturais)   e   8.ª 

Subcategoria (Canalizações e condutas em edifícios), da 1.ª Categoria, todas elas em 

classe correspondente aos respetivos valores de trabalho, constantes das suas 

propostas; -------------------------------------------------------------------------------------  

iii)  1.ª Subcategoria (Vias de circulação rodoviária e aeródromos), 6.ª (Saneamento 

básico), 8.ª (Calcetamentos) e 9.ª (Ajardinamentos) da 2.ª Categoria, todas elas em 

classe correspondente aos respetivos valores de trabalho, constantes das suas 

propostas; -------------------------------------------------------------------------------------  
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iv)  1.ª Subcategoria (Instalações elétricas de utilização de baixa tensão), 3.ª (Postos 

de transformação acima de 250 kVA), 9.ª Subcategoria (Infraestruturas de 

telecomunicações), 10.ª Subcategoria (Sistemas de extinção de incêndio, de segurança 

e de deteção), 11.ª (Instalações de elevação), 12.ª Subcategoria (Aquecimento, 

ventilação, ar condicionado e refrigeração) e 14.ª (Redes e ramais de distribuição de 

gás, instalações e aparelhos a gás), da 4.ª Categoria, todas elas em classe 

correspondente aos respetivos valores de trabalho, constantes das suas propostas; -----  

- Os candidatos devem ainda obrigatoriamente deter a seguinte certificação a 

apresentar junto aos documentos de habilitação: -------------------------------------------  

* Certificação de Qualidade com a Norma NP EN ISO 9001;-------------------------------  

A repartição de encargos a considerar será de acordo com a deliberação da Assembleia 

Municipal datada de 31 de Janeiro de 2022: ------------------------------------------------  

- Ano de 2022 – 800.000.00€ mais IVA -----------------------------------------------------  

- Ano de 2023 – 2.050.000,00€ mais IVA ---------------------------------------------------  

- Ano de 2024 – 3.650.000,00€ mais IVA ---------------------------------------------------  

Sugere-se cabimento no PPI de 2022 com o código de classificação orçamental 

07010307 projeto 43/2016, Obj. 02---------------------------------------------------------  

Remete-se à consideração da excelentíssima reunião de Câmara.” -------------------------  

O processo encontrava-se ainda instruído com o programa de concurso e o caderno de 

encargos, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Desidério Silva perguntou qual foi a razão da não adjudicação. --  

O senhor vice-presidente respondeu que está relacionado com questões de 

morosidade do processo, que foram devidamente informadas pelo senhor 

engenheiro Valdemar Cabrita.---------------------------------------------------------------  

O senhor vereador perguntou se agora vão abrir novo procedimento. ------------------  

O senhor vice-presidente disse que sim, que se trata da abertura de novo 

procedimento, nomeação dos novos componentes do júri e da designação do gestor 

do contrato. ----------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a 

abertura do concurso público e proceder à designação dos elementos componentes 

do júri e do gestor do procedimento, nos precisos termos sugeridos na informação. -   

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE 40 FOGOS EM 

PADERNE – INFORMAÇÃO E AUTO DE SUSPENSÃO PARCIAL DE TRABALHOS = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentada uma informação com 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

5 de abril de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais, que se dá por integralmente 

transcrita e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião e que em conclusão refere o seguinte: ------------------------------------   

“Face ao exposto, proponho que se autorize a suspensão dos trabalhos de arranjos 

exteriores que são condicionados pela execução destes 2 contratos, nos termos 

expostos no auto suspensão em anexo à presente informação, isto é, a suspensão dos 

trabalhos: 13.7.15, 150 m2 do trabalho 13.7.14, 13.10.1, 13.7.3, 13.7.4, 13.7.2, 13.8.1, 

13.8.2, 13.8.3, 13.8.4 ao abrigo da alínea a) do art.º 297 (fundamentos gerais de 

suspensão) do Código dos Contratos Públicos com efeitos a partir do dia 07/02/22 (que 

é a data em que deveria ser sido assinado o contrato das infraestruturas à rede pública 

de modo a não atrasar a conclusão da obra) até à comunicação da sua execução, por 

parte do dono.” --------------------------------------------------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar do Auto de Suspensão Parcial dos Trabalhos nela 

referido, documento do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes 

à presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------   

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

termos da mesma, autorizar a suspensão dos trabalhos nos estritos termos do nela 

sugerido. ---------------------------------------------------------------------------------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE 40 FOGOS EM 

PADERNE – TRABALHOS COMPLEMENTARES – INFORMAÇÃO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentada uma informação com 

origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais, em regime de substituição, 

que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião e que em conclusão refere o seguinte: -----   

“Em suma, propõe-se que a Câmara aprove os trabalhos constantes em anexo à presente 

informação, formalizando-se posteriormente, sob forma de um contrato adicional, no 

valor de 51348.30€ a que acresce o IVA à taxa legal em vigor e autorize a prorrogação 

da empreitada em mais 30 dias. --------------------------------------------------------------   

Esta empreitada está integrada no projecto 2019/29 do PPI, classificação orçamental 

02 07010201.” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

a) aprovar a realização dos trabalhos complementares no valor de cinquenta e um 

mil, trezentos e quarenta e oito euros e trinta cêntimos acrescido do IVA; ---------  

b) autorizar a prorrogação da empreitada em mais trinta dias. ------------------------  
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= PLANOS – COMPLEXO TURÍSTICO – DESPORTIVO CROSS DAS 

AMENDOEIRAS - AVALIAÇÃO QUANTO AO ENQUADRAMENTO NA FIGURA 

DE UM PLANO DE PORMENOR – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido e com origem na Divisão de Planeamento e 

Reabilitação Urbana, foi apresentada uma informação que se dá por integralmente 

transcrita e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião, e que conclui referindo: ---------------------------------------------------   

”6. CONCLUSÃO: -----------------------------------------------------------------------------   

Nos termos e com fundamentos do parecer emitido pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve, através do Ofício I01165-202105-lNF-ORD de 

05/05/2021, considera-se que as ações preconizadas não contêm enquadramento no 

atual quadro legal que possa enquadrar a pretensão. ----------------------------------------  

Mais se sugere que seja dado conhecimento ao requerente do teor da presente 

Informação.” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

termos da mesma, manifestar intenção de indeferir o pedido, e, para cumprimento 

do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo primeiro e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo, conceder ao requerente o 

prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto.   

= PLANOS – PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – ALTERAÇÃO AO 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PONDERAÇÃO DOS RESULTADOS DA 

DISCUSSÃO PÚBLICA E PROPOSTA FINAL – PROPOSTA FINAL  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido e com origem na Divisão de Planeamento e 

Reabilitação Urbana, foi apresentada uma informação que se dá por integralmente 

transcrita e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião, e que conclui referindo: ---------------------------------------------------   

”7. CONCLUSÃO: -----------------------------------------------------------------------------   

Face ao exposto, e tendo em conta que a proposta de alteração ao Plano Diretor 

Municipal de Albufeira acompanha os objetivos programáticos definidos nos Termos de 

Referência, que foi assegurado o cumprimento das ressalvas descritas nos pareceres 

da APA/ARH, CCDR-Algarve, ANEPPC e ICNF pelas divisões municipais com 

competências nas matérias em questão, bem como foi retificada a redação do 

regulamento em conformidade com o sugerido no parecer da CCDR, e que foi realizada 

G – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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a discussão pública sem que da qual tenham resultado alterações à presente proposta 

de alteração ao PDM, considera-se que a digníssima Câmara Municipal, se encontra em 

condições, caso assim o entenda, deliberar: -------------------------------------------------  

1. Manifestar concordância com o resultado do "Relatório de Ponderação dos 

resultados da Discussão Pública"----------------------------------------------------------  

2. Determinar a necessária divulgação do "Relatório de Ponderação da Discussão 

Pública", nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 89.º e do artigo 192.º do RJIGT, 

através de Edital (minuta em anexo), nos seguintes meios: ------------------------------  

(a) Comunicação social; ------------------------------------------------------------------------  

(b) Plataforma colaborativa de gestão territorial; ------------------------------------------  

(c) Sitio na internet do Município de Albufeira; ---------------------------------------------  

(d) Boletim municipal. -------------------------------------------------------------------------  

3. Manifestar concordância com a presente proposta de alteração ao Plano Diretor 

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

4. Remeter à Assembleia Municipal a proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal 

de Albufeira, para os fins previstos no n.º 1 do artigo 90.º do RJIGT; -----------------  

5. Dar conhecimento aos requerentes do "Relatório do Ponderação dos Resultados do 

Discussão Pública da Alteração ao Plano Diretor Municipal de Albufeira" e integrar 

as participações apresentadas neste âmbito no procedimento de Revisão do Plano 

Diretor Municipal, que se encontra a decorrer.” -----------------------------------------  

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

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

1) Manifestar concordância com o resultado do “Relatório de Ponderação dos 

resultados da Discussão Pública”; ----------------------------------------------------------   

2) Determinar a necessária divulgação do “Relatório de Ponderação da Discussão 

Pública”, nos termos do previsto no número seis do artigo octogésimo nono e do 

artigo centésimo nonagésimo segundo do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial, através de Edital, nos seguintes meios: ----------------------------  

a) Comunicação social; -----------------------------------------------------------------------   

b) Plataforma colaborativa de gestão territorial; ----------------------------------------   

c) Sítio na internet do Município de Albufeira; ------------------------------------------   

d) Boletim Municipal; ------------------------------------------------------------------------   

3) Manifestar concordância com a presente proposta de alteração ao Plano de 

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

4) Remeter à Assembleia Municipal a proposta de alteração do Plano de Diretor 
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Municipal de Albufeira, para os fins previstos no número um do artigo nonagésimo 

do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial; ---------------------------   

5) Dar conhecimento aos requerentes do “Relatório da Ponderação dos Resultados 

da Discussão Pública da Alteração ao Plano de Diretor Municipal de Albufeira” e 

integrar as participações apresentadas neste âmbito no procedimento de Revisão 

do Plano de Diretor Municipal, que se encontra a decorrer. -----------------------------   

= INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – INSTALAÇÃO DE “CENTRO DE 

FORMAÇÃO E ESCOLA PROFISSIONAL PARA O SECTOR MARÍTIMO E 

PORTUÁRIO”, NA ANTIGA FÁBRICA DA FACEAL – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido e com origem na Divisão de Planeamento e 

Reabilitação Urbana, foi apresentada uma informação, do seguinte teor: ------------------   

“1. PEDIDO: -----------------------------------------------------------------------------------  

O requerente, Cooperativa Martrain, CRL, com sede em Mem Moniz, Caixa Postal 537-

A, 8200-488 Paderne, na qualidade de superficiário (tratando-se de propriedade 

municipal com direito de superfície constituído entre o Município de Albufeira e a 

Martrain, CRL), vem, através do requerimento com o registo n.º E-CMA/2022/16323 

de 25 de março de 2022, solicitar que o equipamento de utilização coletiva – Projeto de 

“Reabilitação de parte da antiga fábrica da FACEAL para Escola Profissional e Centro 

de Formação”, seja reconhecido de interesse público municipal pela Assembleia 

Municipal, para efeitos da aplicação da alínea a) do n.º 5 do artigo 5.º do Anexo IV do 

Regulamento do PDM, sobre uma parte da parcela de terreno do prédio rústico (Artigo 

n.º 74 da Seção AC da freguesia de Paderne) identificado na documentação anexa ao 

pedido, localizado em Mem Moniz, freguesia de Paderne e concelho de Albufeira. --------  

A necessidade de obter o referido reconhecimento de interesse público municipal pela 

Assembleia Municipal, do projeto como um Equipamento de Utilização Coletiva, prende-

se com o previsto nos termos do n.º 5 do artigo 5.º do Anexo IV do Regulamento do 

PDM de Albufeira. -----------------------------------------------------------------------------  

2. LOCALIZAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------  

O terreno em apreço, objeto do direito de superfície estabelecido, localiza-se em Mem 

Moniz, freguesia de Paderne e enquadra-se num prédio rústico (inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo n.º 74 da Seção AC, da freguesia de Paderne, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Albufeira, sob o n.º 4657/20170127, da freguesia 

de Paderne), sendo que a área a afetar pela pretensão abrange apenas uma área total 

de intervenção de aproximadamente 40.012 m² dos terrenos da antiga fábrica Faceal, 

do total de 22 ha, de acordo com o estabelecido na escritura do direito de superfície. --  
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3. ANTECEDENTES: -------------------------------------------------------------------------  

A antiga fábrica da FACEAL – Fábrica de Cerâmica do Algarve, S.A., foi uma das 

empresas mais importantes da freguesia e do concelho, que produziu tijolos durante 

mais de 50 anos, muitos dos quais ajudaram a construir os primeiros hotéis da região. A 

referida empresa teve um relevante desempenho económico a nível local, no setor da 

exploração e transformação de argilas, que, face a um período de conjuntura adversa, 

abriu falência, levando ao longo dos anos à consequente degradação e obsolescência da 

área em apreço. -------------------------------------------------------------------------------  

Tendo o prédio rústico da antiga fábrica Faceal sido adquirido pelo Município de 

Albufeira e perante uma oportunidade de revitalização/requalificação desta área, urge 

atuar, em função da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais. -   

Em abril de 2015 foi assinado um protocolo com a Martrain, CRL, que abrangia as 

atividades na área do ensino e da formação, projetos de investigação, em simultâneo 

com estágios científicos e técnicos. ----------------------------------------------------------   

A Martrain, Cooperativa de Responsabilidade Limitada (CRL), designada por Martrain, 

CRL, tem como objeto social da sua atividade, a formação e prestação de serviços no 

sector da economia do mar, investigação e desenvolvimento das ciências físicas e 

naturais, reparação e manutenção de embarcações de recreio e outras atividades de 

consultoria científica, técnicas e similares. --------------------------------------------------  

O Município de Albufeira realizou com a Martrain, CRL, a 14 de maio de 2018 e a 10 de 

maio de 2021, respetivamente, a escritura de constituição de direito de superfície e de 

escritura de alteração da constituição de superfície, com termo a 13 de maio de 2058 

(por um período de 40 anos), sobre uma parcela de terreno do prédio supra 

identificado, da propriedade do Município de Albufeira, sito em Mem Moniz, na 

freguesia de Paderne, para instalação de um “Centro de Formação para o sector 

marítimo e portuário” em parceria com a Universidade do Algarve - entidade com a qual 

foi firmado um protocolo com vista a desenvolver atividades de cooperação, 

nomeadamente na área da investigação científica e desenvolvimento tecnológico. --------  

Atendendo ao compromisso assumido entre ambas, destaca-se a relevância deste 

projeto para a freguesia de Paderne e concelho de Albufeira e a sua projeção 

internacional. ----------------------------------------------------------------------------------   

4. INFORMAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------  

4.1. A proposta: -------------------------------------------------------------------------------  

O objeto da pretensão consiste na Martrain, CRL, concretizar um projeto de 

instalação, com alteração e ampliação dos edifícios existentes no local, para 
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implementar uma Escola Profissional e Centro de Formação de excelência, para o setor 

marítimo-portuário. ---------------------------------------------------------------------------  

O projeto proposto foi objeto de candidatura à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve, através do programa financiador POCTEP 2014-

2020 sendo a operação n.º 0754_CIU3A_5_E – Centro de Inovação conjunto entre as 

Universidades do Algarve, Évora e Sevilha, às quais se juntam a Cooperativa Martrain, 

CRL, e o Parque do Alentejo para a Ciência e a Tecnologia, S.A., considerado um projeto 

estruturante. ----------------------------------------------------------------------------------  

Neste sentido, existe o interesse em implantar no local um Centro de Inovação 

Universitário Alentejo-Algarve-Andaluzia, projeto financiado por aquele fundo FEDER, 

sendo considerado um projeto estruturante e especializado na área da indústria, 

logística, materiais, sustentabilidade e segurança, sendo o mesmo composto por 3 

Polos: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Polo da Andaluzia – localizado no Porto de Sevilha; --------------------------------------  

 Polo do Alentejo – localizado no Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, em 

Évora; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Polo do Algarve - localizado na antiga fábrica Faceal, em Paderne, que visa a 

construção do Simulador Aquático; -------------------------------------------------------  

Trata-se de uma estrutura que pretende promover a transferência de conhecimento 

resultante da investigação universitária até às diferentes entidades do território 

transfronteiriço e um instrumento facilitador que disponibiliza as suas instalações para 

a investigação científica/tecnológica nas diferentes áreas de intervenção1. ---------------  

4.2. Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Albufeira em vigor: --------------------  

Independentemente de ser ou não declarado o interesse público municipal pela 

Assembleia Municipal, alerta-se que qualquer ação a levar a efeito no prédio em apreço, 

encontrar-se-á sempre sujeita às disposições constantes do Plano Diretor Municipal de 

Albufeira (PDMA), sem prejuízo das disposições derivadas das servidões e restrições 

de utilidade pública. ---------------------------------------------------------------------------  

Tendo sido efetuada a análise da pretensão face ao previsto no PDMA em vigor, 

verificou-se que o terreno, na zona objeto da pretensão se enquadra, segundo a Carta 

de Ordenamento, na classe de «Indústria Extractiva», mais especificamente na 

categoria de Zona de Extracção Existente, área onde laborou a antiga FACEAL – 

Fábrica de Cerâmica do Algarve, S.A. --------------------------------------------------------   

Dado que o terreno em apreço contém pré-existências, qualquer ação a prever-se para 

o local da pretensão, encontra-se sujeita ao disposto nos artigos 18.º e 41.º do 
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Regulamento do PDMA, encontrando-se o mesmo sujeito às regras constantes no anexo 

IV do referido Regulamento (edificação em solo rural). ------------------------------------   

Atendendo serem necessárias alterações e ampliações das pré-existências para o 

funcionamento do equipamento de utilização coletiva – Escola Profissional e Centro de 

Formação – constatou-se no decorrer do desenvolvimento do projeto que os requisitos 

previstos no n.º 4 do artigo 5.º do Anexo IV do Regulamento do PDM de Albufeira 

poderão não ser suficientes para a necessária instalação e funcionamento do referido 

equipamento, pelo que, nos termos do n.º 5 do artigo 5.º do Anexo IV, poderá ser 

excecionado o cumprimento de algum dos requisitos no n.º 4, desde que seja 

reconhecido pela Assembleia Municipal como um Equipamento de Utilização Coletiva de 

reconhecido «Interesse Público Municipal». -------------------------------------------------  

Mais se informa que foi dado início ao procedimento de alteração ao Plano Diretor 

Municipal de Albufeira (sendo que o mesmo se encontra em fase de revisão, conforme 

Aviso n.º 3570/2016 – Diário da República, 2.ª série – n.º 53 – 16 de março de 2016), 

através da reunião pública de 6 de dezembro de 2021, determinando-se o período de 

discussão pública da proposta de alteração do PDM de Albufeira, conforme o Aviso n.º 

299/2022 – Diário da República, 2.ª série – n.º 4 – 6 de janeiro de 2022, que decorreu 

entre os dias 13/01/2022 e 24/02/2022. ---------------------------------------------------  

O início deste procedimento foi suscitado pela necessidade de alterar o Regulamento 

do PDM de Albufeira (mais concretamente ao artigo 41.º e n.º 5 do artigo 5.º do Anexo 

IV), de forma a enquadrar uma possível revitalização da área classificada como “Zona 

de extração existente», coincidente com o local de implantação da empresa FACEAL – 

Fábrica de Cerâmica do Algarve, S.A., atualmente desativada e em avançado estado de 

degradação provocada por décadas de exploração de inertes.------------------------------    

4.3. Interesse Público Municipal: -------------------------------------------------------------  

Atendendo ao solicitado, importa analisar se o pedido em apreço apresenta Interesse 

Público Municipal, sendo esse reconhecimento da competência da Assembleia Municipal 

sob proposta da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------  

Embora não existam critérios bem definidos para estabelecer quais as situações em 

que se deva aplicar o mesmo, entende-se, salvo melhor opinião, como de «Interesse 

Público Municipal», os projetos relevantes para o concelho nas diversas vertentes que o 

definem, e que confiram singularidade, nomeadamente, em termos físicos, 

socioeconómicos, demográficos, de ocupação do uso do solo, patrimoniais, redes de 

infraestruturas e equipamentos coletivos, saúde e segurança pública. ---------------------  

Analisados os fundamentos do eventual reconhecimento da pretensão como de 
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Interesse Público Municipal, que enquanto investimento maioritariamente proveniente 

de fundos comunitários (FEDER), demonstra tratar-se de um projeto relevante para o 

concelho, inovador, especializado na área da indústria, logística, materiais, 

sustentabilidade e segurança. Será uma estrutura de I+D+i, ou seja um novo 

instrumento para promover a transferência de tecnologia, do conhecimento resultante 

da investigação universitária até às diferentes entidades do território 

transfronteiriço. Prevê-se que seja um instrumento facilitador que disponibilizará as 

suas instalações para a investigação científica/tecnológica nas diferentes áreas de 

intervenção e de livre acesso a todos os parceiros envolvidos2. ----------------------------  

O futuro Centro de Formação irá dispor de formadores altamente especializados, 

instalações modernas e meios técnicos que permitem assegurar a oferta de um 

conjunto de serviços e formação diversificada nas vertentes operacional, de segurança 

e ambiente ligadas à operação portuária, atividades náuticas e indústria marítima. -------   

Nesse sentido e atendendo à evolução das condições ambientais, económicas e sociais, 

já foi manifestado a importância do projeto em apreço, tendo sido considerado 

relevante promover um procedimento de alteração ao normativo do PDMA de forma a 

permitir o enquadramento necessário para o presente projeto, no qual já decorreu o 

período de discussão pública. -----------------------------------------------------------------  

O projeto poderá também contribuir para a revitalização socio-económica da freguesia 

de Paderne e reforçar o aumento da coesão social. -----------------------------------------  

5. Conclusão: ----------------------------------------------------------------------------------  

Face ao descrito, encontra-se a Câmara Municipal em condições de decidir, caso assim 

o entenda, de deliberar propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do interesse 

público municipal para “Centro de Formação e Escola Profissional para o sector 

marítimo e portuário” na antiga fábrica da FACEAL, em Mem Moniz, freguesia de 

Paderne, para efeitos da aplicação da alínea a) do n.º 5 do artigo 5.º do Anexo IV do 

Regulamento do PDM de Albufeira.-----------------------------------------------------------  
1Cfr. Termos de Referência da “Alteração ao Plano Diretor Municipal de Albufeira”, 

2021. -------------------------------------------------------------------------------------------  
2Cfr. Ficha de Projeto CIU3A – Centro de Inovação Universitário Alentejo-Algarve-

Andaluzia, 2018.” ------------------------------------------------------------------------------  

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

termos da mesma, propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do interesse 

público municipal para “Centro de Formação e Escola Profissional para o Sector 

Marítimo e Portuário”, na Antiga Fábrica da Faceal, em Mem Moniz, Freguesia de 
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Paderne, para efeitos da aplicação da alínea a) do número cinco do artigo quinto 

do Anexo IV do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Albufeira. ----------------  

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 

Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a 

processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, que foram rubricadas pelos Senhores Membros do 

Executivo e se destinam a arquivo na pasta de documentos respeitante à presente 

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

As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, foram 

elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. -------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA79433 de 06/12/2021 -------------------------------  

Processo n.º: 09/2021/490 ------------------------------------------------------------------  

Requerente: Regina Cláudio Baptista ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua M.F.A., n.º 91, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------  

Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número cinco, 

barra, dois mil e vinte e dois e mandar proceder conforme sugerido no parecer da 

Divisão de Fiscalização e Vistorias de quinze de março de dois mil e vinte e dois. --  

 Requerimento (s) n.º (s): 18327PI de 26-04-2019; 18327PE de 26-04-2019, 

18327IT de 26-04-2019, 18327 de 26-04-2019, 24560IT de 11-05-2021, 24560 de 

11-05-2021; 32249 de 18-06-2021, 1160 de 07-01-2022 e 11686 de 04-03-2022 --------  

Processo n.º: 19/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Altino Guardão Barros ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Mouraria, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar com piscina ------------------------  

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 quatro de março de dois mil e vinte e dois. -----------  

 Requerimento (s) n.º (s): 30704DRAPA de 24-07-2020; 30704 de 24-07-2020; 

42049 de 09-08-2021; 65763II de 28-12-2021 e 65763 de 28-12-2021 -----------------  

Processo n.º: 47/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Daniela Coelho Martins ---------------------------------------------------------  

Local da Obra: Torre da Medronheira, freguesia de Ferreiras -----------------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar, piscina e muros -----------------  
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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 dezoito de março de dois mil e vinte e dois e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e 

cinco de janeiro de dois mil e vinte e dois. -----------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 15833 de 15-04-2020 e 64066 de 16-12-2021 ---------------  

Processo n.º: 98A/1977 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Details Hotel & Resorts --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Cândido dos Reis, n.º 12, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----  

Assunto: Exposição – Atualização de licença para classificação de 3 estrelas para 4 

estrelas referente ao Hotel Califórnia -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de sete de março de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6338PE de 07-02-2020; 6338IT de 07-02-2020; 6338II 

de 07-02-2020; 6338DFV de 07-02-2020; 6338 de 07-02-2020; 15166 de 23-03-

2021; 32543IT de 21-06-2021; 32543 de 21-06-2021; 49841 de 24-09-2021 e 64475 

de 17-12-2021 ---------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 246/2005 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cruz dos Caliços Imobiliária – Gestão e Investimentos, Lda. -----------------  

Local da Obra: Almeijoafras, Casas do Poço, freguesia de Paderne ------------------------  

Assunto: Licença – Construção de conjunto de edifícios habitacionais e equipamentos 

comuns -----------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 

termos da informação técnica de vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e 

dois. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado aceitar a área de cedência proposta. ------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 48760II de 10-11-2020; 48760 de 10-11-2020 e 63147 de 

10-12-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 339/1974 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Birtok, S.A. ----------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Tavagueira, freguesia da Guia -----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração ao alvará de loteamento – Alvará n.º 1/1993 ----------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
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técnica de cinco de março de dois mil e vinte dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 10951PU de 09-03-2018; 10951 de 09-03-2018; 20827 de 

14-05-2019; 49562 de 15-11-2019; 13289 de 20-03-2020; 25981IT de 29-06-2020; 

25981CMDF de 29-06-2020; 25981 de 29-06-2020; 16285IT de 29-03-2021; 16285 

de 29-03-2021; 48796 de 20-09-2021; 60152IT de 23-11-2021; 60152DREOP de 23-

11-2021; 60152 de 23-11-2021 e 8539 de 17-02-2022 -------------------------------------  

Processo n.º: 237/2007 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rainer Wassertheurer ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Poço de Paderne, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar – Legalização ----------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente o parecer 

técnico de quinze de março de dois mil e vinte e dois e da Divisão de Receção e 

Expediente de Obras Particulares de dez de janeiro de dois mil e vinte e dois, 

estabelecendo um prazo de sessenta dias para resposta. -------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47372II de 05-11-2020 e 47372 de 05-11-2020 ------------  

Processo n.º: 75/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Antony Claude R. Libotte -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar, muros de vedação e 

barbecue – Legalização -----------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de quatro de março de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 5045II de 31-01-2020; 5045 de 31-01-2020; 46473 de 

30-10-2020; 2573 de 14-01-2021; 23778 de 07-05-2021; 29760 de 07-06-2021; 

35181 de 02-07-2021; 50908 de 30-09-2021; 55476 de 27-10-2021 e 62339 de 06-

12-2021 ----------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 710/1978 ---------------------------------------------------------------  

Requerente: Manuel Cergueira Pereira e Outro ---------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento – Alvará n.º 34/1988 -------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
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técnica de dois de março de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 4536PU de 30-01-2018, 4536 de 30-01-2018 e 22579 de 

09-05-2018 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 216/1974 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Rosa Maria Ferreira Guedes Antunes da Cunha -------------------------------  

Local da Obra: Vale de Parra, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Pedido de anulação da vistoria realizada no dia 10/03/2022, referente ao 

pedido de vistoria às infraestruturas com vista à receção definitiva e consequente 

cancelamento da caução/garantia bancária --------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de catorze de março de dois mil e vinte e dois. --------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 38317 de 11-09-2020; 42848 de 08-10-2020; 9597 de 18-

02-2021; 31641 de 16-06-2021; 60381 de 24-11-2021 e 65739 de 28-12-2021 -----------  

Processo n.º: 53/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Aldi – Portugal – Supermercados, Lda. -----------------------------------------  

Local da Obra: Cortesões, freguesia de Ferreiras ------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de superfície comercial – Supermercado -------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença condicionado nos termos da 

informação técnica de quatro de março de dois mil e vinte e dois e da informação 

da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de doze de janeiro de 

dois mil e vinte e dois. ----------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 48501 de 17-09-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 75IP/2021 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Joaquim Pontes Nunes ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Casa dos Pires, freguesia de Paderne ---------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de moradia ------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável o pedido condicionado, nos 

termos do parecer técnico de vinte e três de março de dois mil e vinte e dois. -----  

 Requerimento (s) n.º (s): 24737 de 03-06-2019; 7534PU de 14-02-2020; 7534 de 

14-02-2020 e 64821 de 20-12-2021 ---------------------------------------------------------  

Processo n.º: 35/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Raul Cavaco Martins e Filhos, Lda. ---------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada dos Cerros Altos, Lote n.º 9, Mosqueira, freguesia de Albufeira 
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e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Exposição – Construção de edificação multifamiliar ------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dez de março de dois mil e vinte e dois. -------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 22965 de 23-05-2019; 10702II de 04-03-2020; 10702 de 

04-03-2020; 10702PE de 24-07-2020; 46436PU de 29-10-2020; 46436PT de 29-10-

2020; 46436IT de 29-10-2020; 46436EE de 29-10-2020; 46436 de 29-10-2020; 

18710 de 12-04-2021; 48602IT de 17-09-2021; 48602 de 17-09-2021; 8748II de 17-

02-2022 e 8748 de 17-02-2022 -------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 32/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Diamantino Grade Barreto ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Alteração, recuperação e reabilitação de edificação unifamiliar ------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dez de março de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 48680IT de 10-11-2020; 48680 de 10-11-2020; 25103 de 

13-05-2021; 33977IT de 25-06-2021; 33977 de 25-06-2021; 25103IT de 25-06-2021 

e 55461 de 27-10-2021 -----------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 493/1966 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Tudor George Cowley -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Saudade, Montes Juntos, freguesia da Guia --------------------  

Assunto: licença – Construção de edificação -------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dois de março de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA37607 de 18-06-2020 -------------------------------  

Processo n.º: 09/2018/76204 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Otília Gonçalves Valente Ataíde-----------------------------------------  

Local da Obra: Rua Latino Coelho, n.º 2 - Cave, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -  

Assunto: Vistoria de Conservação do edificado – Extinção do Procedimento --------------  

Foi, por unanimidade, deliberado determinar a extinção do procedimento com 

fundamento no artigo número noventa e três do Código do Procedimento 
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Administrativo e tendo em conta a informação da Divisão de Fiscalização e 

Vistorias de dezoito de março de dois mil e vinte e dois. -------------------------------  

Mais delibera esta Câmara mandar transmitir ao requerente o teor da presente 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 57588 de 09-11-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 450/1974 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Soventra – Sociedade Comercial de Compra, Venda e Administração de 

Imóveis, Lda. ----------------------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------  

Assunto: Pedido de vistoria às infraestruturas com vista à receção definitiva e 

consequente cancelamento da caução/garantia bancaria ------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número um, barra, 

dois mil e vinte e dois e em conformidade com o sugerido no mesmo, determinar a 

receção definitiva das obras de urbanização e proceder à restituição total da 

garantia bancária existente no valor de sessenta e quatro mil euros. -----------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 35080 de 02-07-2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: 9CP/2008 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Fachada Simbólica – Unipessoal, Lda. ------------------------------------------  

Local da Obra: Texugueiras, Lote n.º 1, freguesia de Ferreiras ----------------------------  

Assunto: Pedido de licença especial de obras inacabadas -----------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado declarar a caducidade do procedimento de 

comunicação prévia (por decurso de prazo de execução) e por reconhecer existir 

interesse na conclusão da mesma, deferir o pedido de licença especial para a 

conclusão de obra inacabada pelo período de dezoito meses. ---------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 31734 de 17-07-2019; 40629 de 19-09-2019; 47972 de 

06-11-2019, 25462 de 25-06-2020, 45526 de 23-10-2020 e 29766 de 07-06-2021 -----  

Processo n.º: 6OU/2019 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Gascan, S.A. ---------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Areias de S. João ----------------------------------------------  

Assunto: Exposição - Licença – Instalação destinada a armazenagem de gases 

liquefeitos (GPL) – Classe B2 -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo 

de sessenta dias para resposta. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 44311PE de 09-10-2019; 44131IT de 09-10-2019; 44131 de 
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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; 1040 de 06-01-2022 e 8518 de 16-02-

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 a informação da 

Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e três de março 

de dois mil e vinte e dois. ------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 39874 de 21-09-2020; 51027 de 01-10-2021 e 9823 de 

23-02-2022 -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 108/2003 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Turistrem – Transporte de Passageiros, Lda. ----------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Orada, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina, casa de máquinas e muro 

de limite ---------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------   

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação da 

Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e um de março de 

dois mil e vinte e dois. ----------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 33747 de 30-07-2019; 33717 de 30-07-2019; 40809 de 

20-09-2019; 29087PU de 15-07-2020; 29087 de 15-07-2020, 52092II de 11-10-2021 

e 52092 de 11-10-2021 -----------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 293/1997 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Jafar Ali Nasery, como procurador José Manuel Teodósio de Sousa 

Branco -----------------------------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua do Norte, Urbanização do Cerro Grande, Lote n.º 27, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar com 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 cinco de março de dois mil e vinte e dois. ---  

 Requerimento (s) n.º (s): 1415PT de 08-01-2021, 1415IT de 08-01-2021; 1415II de 
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08-01-2021; 1415 de 08-01-2021 e 39631 de 26-07-2021 ----------------------------------  

Processo n.º: 598/1982 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Diamantino Mendes Faias -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Patã de Baixo, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação – Legalização ---------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e oito de março 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): SGDCMA69906 de 21-10-2021 e E-CMA54616 de 21-10-

2021 -------------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 04/2021/54616 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: IGFEJ – Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça I.P. ----  

Local da Obra: Rua do Município, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------------  

Assunto: Palácio da Justiça de Albufeira – Envio de estudo prévio do projeto em curso 

para efeitos de Comunicação Prévia ----------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir a informação técnica de seis 

de janeiro de dois mil e vinte e dois, para os fins previstos no número dois do 

artigo sétimo do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. ------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 17415It de 27-04-2020; 17415 de 27-04-2020; 13527IT 

de 14-03-2021; 13527 de 14-03-2021; 61756 de 02-12-2021; 11849II de 04-03-2022 

e 11849 de 04-03-2022 -----------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 372/2003 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ilídio Manuel Martins -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Carro, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar --------------------------------------  
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Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dezassete de março de dois mil e vinte, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 34225 de 28-06-2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: 8OU/2021 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Gascan, S.A. ---------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Montegalé – Estrada dos Salgados, freguesia da Guia -------  

Assunto: Licença – Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo 

liquefeitos (GPL) – Classe B2 -----------------------------------------------------------------   

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e oito de março 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): 18329 de 09-04-2021; 22399 de 29-04-2021; 31393 de 

15-06-2021, 42615 de 11-08-2021 e 19 de 03-01-2022 ------------------------------------  

Processo n.º: 72/2005 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Bruno André Martins Guerreiro ------------------------------------------------  

Local da Obra: Patã de Baixo, Lote n.º 5, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar, piscina e muro de vedação -------   

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de vinte e nove de março de dois mil e vinte e dois e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de oito de 

março de dois mil e vinte e dois. -----------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 54511 de 09-12-2020 ------------------------------------------  

Processo n.º: 257/1990 -----------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Maria Evangelina Leote Coelho e Herdeiros -----------------------------------  

Local da Obra: Estrada do Apeadeiro, Patã de Baixo, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação ------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e oito de março 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): 37192 de 04-09-2020; 37178 de 13-07-2021; 5721 de 01-

02-2022 e 16616 de 28-03-2022 ------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 45/2007 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Tetrafil – Engenharia, Urbanismo e Imobiliário, Lda. -------------------------  

Local da Obra: Lagoas, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de habitação plurifamiliar (30 fogos) ----------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de trinta de março de dois mil e vinte e dois e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de 

dezasseis de março de dois mil e vinte e dois. -------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 10010II de 22-02-2021; 10010DPUAI de 22-02-2021 e 

10010 de 22-02-2021 -------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 6/1974 ------------------------------------------------------------------  

Requerente: Imoramiro – Sociedade Imobiliária, Lda. ---------------------------------------  

Local da Obra: Torre da Medronheira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----------  

Assunto: Licença – Alteração ao alvará de loteamento – Alvará n.º 6/1983 ----------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
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técnica de dezasseis de março de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado aceitar o enquadramento da pretensão como a correção de 

uma incompatibilidade de uso. --------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6089 de 06-02-2020, 9845 de 19-02-2021; 11558 de 02-

03-2021; 34562 de 08-07-2021; 45452IT de 30-08-2021, 45452II de 30-08-2021 e 

45452 de 30-08-2021 ------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 228/1979 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Miguel Martins Dias -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Aldeia Turística, Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina – Legalização -------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de trinta de março de dois mil e vinte e dois e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e 

dois de novembro de dois mil e vinte e um. -----------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 31540 de 28-07-2020; 42634 de 09-10-2020 e 63029 de 

10-12-2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 22/2015 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Arcada do Pelicano, Lda. --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Torre Velha, Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação multifamiliar, piscinas e muros ---------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de dezoito de março 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 vice-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. ----------------------------------------------------------  
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= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 

Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. --------------  

= ENCERRAMENTO = 

E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas treze horas e dez minutos, foi a 

reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser assinada pelo 

senhor vice-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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