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Câmara Municipal de Albufeira 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade 
de Albufeira, no edifício dos Paços do Município e na sala de reuniões, realizou-se uma 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Albufeira, sob a presidência do seu 
presidente, senhor José Carlos Martins Rolo, achando-se presentes o vice-
presidente, senhor Cristiano José da Ponte Cabrita, e os vereadores, senhores, 
Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, Desidério Jorge da Silva, Victor de 
Oliveira Ferraz e Cláudia Cristina Dias Guedelha. ----------------------------------------  
Participou o vereador senhor Dinis Gomes Alves, em substituição, nos termos previstos 
nos artigos septuagésimo oitavo e septuagésimo nono da Lei número cento e sessenta e 
nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, do vereador senhor António Abel 
Zua Coelho, que informou da sua impossibilidade de participar na reunião, 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 presidente, pelas nove horas e trinta minutos, 
deu a Câmara início ao: ------------------------------------------------------------------------   

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 
O senhor vereador Victor Ferraz disse que em setembro próximo poderão não existir 
vagas para os alunos dos jardins-de-infância e do 1.º Ciclo, isto depois de uma primeira 
análise que foi feita ao número de matrículas e também na sequência de conversas 
tidas com colegas de outros agrupamentos. Referiu seguidamente que há uma 
possibilidade forte de ficarem de fora cerca de 50% dos alunos. Lembrou depois que já 
por várias vezes alertou para esta situação noutros anos e defendeu que se devia 
intervir com urgência para evitar este problema. Considerou ainda que se trata de uma 
situação sistémica e recorrente, pelo que no próximo ano letivo poderão existir listas 
de espera bastante grandes. Alertou também para a situação da sala em Paderne, dado 
que ainda vai ser necessária alguma intervenção e já se está a chegar ao verão, tendo 
em conta que em setembro tudo terá que estar pronto. Afirmou seguidamente que em 
Paderne só existem cerca de nove vagas para os alunos de três anos, havendo já 
bastantes pais preocupados. Perguntou depois se já foram feitas reuniões sobre a 
delegação de competências com os senhores presidentes das juntas de freguesia.  ------  
O senhor vereador Dinis Alves pediu que lhe fosse disponibilizado o Regulamento de 
Atribuição de Subsídios, o Código de Conduta e o Plano de comunicação de eventos a 
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realizar pelo município para o corrente ano.  -------------------------------------------------  
O senhor vereador Desidério Silva solicitou que estes documentos também lhe fossem 
disponibilizados. -------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que os documentos seriam disponibilizados a todos os 
membros da câmara municipal. ----------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Desidério Silva disse que recebeu na tarde do dia em que o evento 
foi realizado o convite para a ação especifica das bandeiras azuis. Considerou depois 
que os vereadores não têm que ser convidados para eventos realizados pelo município, 
mas sim informados, ou seja, o convite para o vereador não pode ser igual ao convite 
para o empresário. Referiu seguidamente que os convites têm origem em vários 
serviços do município, pelo que se deveria sistematizar este procedimento no sentido 
de o uniformizar.  -----------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que se tem que tratar a questão das escolas o mais 
urgentemente possível e perguntou se as matrículas já acabaram. -------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz respondeu afirmativamente. Explicou depois que este 
ano os agrupamentos foram obrigados a antecipar as colocações. --------------------------  
A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que também fecharam algumas salas nas 
IPSS’s. -----------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que globalmente se matricularam sensivelmente 
o mesmo número de alunos. Referiu ainda que se está a verificar um problema com o 
grande número de condicionais a entrar no 1.º Ciclo, o que acontece ciclicamente. 
Explicou depois que assim as vagas não são libertadas. -------------------------------------  
O senhor presidente disse que se tinha que ver esta questão na semana seguinte, ou 
ainda na presente semana. Referiu depois que se tem que pedir os dados a todos os 
agrupamentos para ver o número de turmas que se preveem.  ------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz explicou que a resposta tem que ser dada no 
imediato, pelo que os agrupamentos tendem a dar os números mínimos, dado que se 
trata de um concurso público.  ----------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que se tem que apurar o número de alunos, bem como o 
número de alunos por turma e as salas que faltariam.  --------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que a sala de Paderne tem que ir para o terreno 
rapidamente, uma vez que tem que estar pronta em setembro. -----------------------------  
O senhor vice-presidente disse que iria reunir com os senhores presidentes das juntas 
de freguesia na próxima quinta-feira. Perguntou depois ao senhor vereador Dinis Alves 
de que tipo de subsídios pretendia o regulamento.  -----------------------------------------  
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O senhor vereador Dinis Alves disse que pretendia o regulamento dos subsídios de um 
modo geral.  -----------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vice-presidente disse que os apoios conferidos a clubes e a associações 
obedecem a uma equação. Explicou ainda que este cálculo está relacionado com os 
contratos-programa. Lembrou depois que existem outros tipos de apoios/subsídios, 
como é o caso do subsídio de apoio ao arrendamento. ---------------------------------------  
O senhor vereador Dinis Alves disse que se estava a referir mais a este subsídio e 
também aos pedidos de apoio social. ---------------------------------------------------------  
O senhor vice-presidente disse que no âmbito desportivo são celebrados contratos-
programa com os clubes desportivos.  --------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que o município tem um Código de Posturas bastante antigo, 
mas explicou que se trata de uma norma que não tem muito a ver com o que se pretende 
agora fazer. Referiu depois, a título de exemplo, que nesse código está expresso que na 
via pública é proibido: disparar armas de fogo sem motivo legalmente justificado, 
produzir alarido, cantar, tocar, fazer cantos ou serenatas depois das vinte e quatro 
horas, arrastar latas pelos pavimentos. Afirmou seguidamente que esse mesmo código 
proíbe que nas ruas, largos e mais lugares públicos, se batam couros ou crinas, se 
preparem peles, sebos ou despojos de animais, se abandonem papéis ou outros detritos 
fora dos locais próprios, se lance ou abandone latas, frascos e vidros, se efetuem 
despejos ou se deite imundice nas sarjetas que possa vir a entupir as mesmas, etc. 
Explicou depois que o código contém muitas disposições desatualizadas, pelo que se 
deveria criar um Código de Conduta mais específico para as situações que ultimamente 
se têm verificado em certas zonas do concelho.  --------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se o código previa o valor das penalizações.  
O senhor presidente respondeu afirmativamente. Disse depois que pela assinatura no 
documento dá para perceber que na altura o presidente da assembleia municipal era o 
senhor doutor Domingos Pires. Referiu ainda que este código veio substituir o que tinha 
sido aprovado em mil novecentos e oitenta e um, embora não tenha qualquer data. 
Explicou também que vai ser criado um grupo de trabalho para elaborar o novo código 
de conduta, cuja composição será apreciada na próxima reunião da câmara municipal. 
Afirmou seguidamente que o objetivo é que o novo código entre em vigor em abril do 
próximo ano, até porque ainda tem que ser respeitado um período para a discussão 
pública. Defendeu ainda que o novo código se deve centrar na questão dos 
comportamentos que se têm verificado na rua, principalmente pela parte de alguns 
turistas. Informou depois que há umas semanas atrás foram entortados vários sinais de 
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trânsito, sendo que também já foram vandalizadas cabines telefónicas e papeleiras. 
Disse ainda que talvez o novo código de conduta tenha que ter o parecer da proteção 
de dados e também de alguma força de segurança.------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que seria bom que a comissão/grupo de 
trabalho tivesse um elemento das forças de segurança, até porque sabem quais os 
maiores incidentes que se registam.  ---------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que talvez fosse bom contar com alguém da GNR. -------------  
O senhor vice-presidente disse que a comissão irá ter alguém da Polícia Municipal, 
força que está em permanente articulação com a GNR.  ------------------------------------  
O senhor presidente disse que talvez a comissão pudesse contar com um elemento da 
Polícia Municipal e outro da GNR. Referiu ainda que talvez fosse positivo a comissão ter 
também alguém dos bombeiros. ---------------------------------------------------------------  
O senhor vice-presidente disse que a comissão poderia ter também alguém da 
Delegação Marítima, por causa da questão das praias.  -------------------------------------  
O senhor presidente disse que também é preciso ter cuidado com a quantidade de 
pessoas que esta comissão vai ter, sob pena de não funcionar. -----------------------------  
O senhor vice-presidente disse que noutro dia estava um indivíduo nu na praia e foi 
chamada a GNR, mas quando esta força chegou ao local disse nada poder fazer, uma 
vez que a praia é uma competência da Polícia Marítima. Lembrou ainda que o código não 
pode ir contra a lei geral. ---------------------------------------------------------------------  
A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que a Proteção Civil tem feito muitos 
percursos nas arribas, reportando as situações anómalas para a Autoridade Marítima, 
pelo que seria importante a Proteção Civil integrar a comissão. ----------------------------  
O senhor vice-presidente disse que Albufeira deveria ter sido o primeiro concelho a 
hastear bandeiras azuis, uma vez que é líder nacional neste âmbito, assim como em 
praias com qualidade de ouro e zero poluição. Lamentou depois que se tenha optado 
antes por hastear primeiramente bandeiras azuis num concelho com muito poucas 
bandeiras destas. Explicou seguidamente que neste momento não existe qualquer 
trabalhador da autarquia a trabalhar na área da comunicação propriamente dita, dado 
que duas pessoas estão de baixa médica e uma outra pessoa que foi transferida. 
Afirmou ainda que neste momento estes serviços estão a trabalhar no mínimo possível, 
razão pela qual já solicitou a abertura de um contrato de prestação de serviços. 
Explicou também que esta é a razão pela qual determinadas comunicações estão a ser 
feitas pela senhora doutora Idalécia Rodrigues, em vez de estarem a ser feitas pelo 
serviço de comunicação. Referiu seguidamente que a sua preocupação é que todos os 
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membros da câmara municipal tenham sempre conhecimento do que vai acontecer, 
independentemente do serviço que faça a comunicação e do formato da mesma. 
Afirmou depois que a forma como a comunicação é feita pode ser aprimorada, mas o 
mais importante é que essa comunicação seja feita relativamente a tudo o que vai 
acontecer, podendo assim os senhores vereadores preparar convenientemente as suas 
agendas. Defendeu também que o município deve investir na comunicação e na projeção 
geral da importância de Albufeira a nível nacional, nomeadamente nos órgãos de 
comunicação social, até pela propensão que existe de colocar as notícias negativas 
sobre o concelho na linha da frente, independentemente do grau de importância da 
situação que ocorreu. Lembrou seguidamente que são precisas dez notícias positivas 
para combater uma notícia negativa, pelo que é necessária uma aproximação muito 
forte junto dos órgãos de comunicação social, razão pela qual irá apresentar aquilo que 
acha ser um novo posicionamento em termos de comunicação do município junto dos 
órgãos de comunicação social nacionais, uma vez que é necessária uma sensibilização 
para promover o Município de Albufeira. Considerou depois que não é admissível que 
Albufeira tenha tantos galardões em termos de qualidade das suas praias, mas depois 
seja apenas o terceiro ou quarto concelho a hastear as respetivas bandeiras, até 
porque se trata de um município que é uma referência nacional nesta matéria. Lembrou 
ainda que estes galardões dão muito trabalho e não se podem esquecer só porque por 
vezes se fala mal da zona da Oura. -----------------------------------------------------------  
O senhor vereador Desidério Silva disse que isso sempre aconteceu, dado que a parte 
negativa é eternamente explorada ao máximo. Lembrou depois os cinquenta metros de 
rua em dois mil e quatro e considerou que esta situação é muito difícil de combater. -----  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que devem ser feitos esforços em ambos os 
sentidos, uma vez que se se conseguir minimizar este tipo de eventos negativos 
internamente, através de um maior controlo sobre o que se passa dentro do concelho, 
então o número de notícias negativas também diminuirá. Referiu depois que é sabido 
que os jornais querem vender é o drama. ----------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que quem ouvir a assembleia municipal até julga que o 
concelho quase se resume à rua da Oura, o que não é verdade, desde logo porque 
Albufeira é o único município do Algarve em que estão instalados hotéis tão exclusivos 
como o Sheraton, o Epic Sana, o Grupo Nau, o Real Santa Eulália, o W, o Vila Joya, etc. 
Lembrou ainda que o Hotel Hilton também irá abrir no concelho. Referiu seguidamente 
que estas cadeias hoteleiras só por si transmitem um nível de qualidade muito acima da 
média. Afirmou depois que os eventos negativos do Euro 2004 foram aproveitados 
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exaustivamente, embora na baixa até se passem episódios semelhantes. Disse também 
que quando acontece algo de negativo no Algarve aparecem logo imagens da rua da 
Oura, embora raramente as televisões mostrem as coisas boas que acontecem no 
Concelho de Albufeira. Considerou ainda que parte do problema se resolveria com maior 
segurança em termos policiais, nem que fosse apenas com o Corpo de Intervenção a 
mostrar-se logo a partir das sete da tarde e a fazer umas patrulhas nas áreas mais 
problemáticas. Afirmou seguidamente que também ajudaria se os empresários que 
prevaricassem fossem altamente castigados, dado que os empresários têm muita 
responsabilidade em toda esta questão e devem por isso ser responsabilizados, desde 
logo pelo ruído que fazem, pelo espaço excessivo que ocupam com esplanadas, etc. Disse 
também que já solicitou várias reuniões com a senhora secretária de estado para lhe 
pedir um reforço de elementos para Albufeira, bem como para lhe falar da questão do 
Quartel dos Olhos de Água. Considerou depois que esta última questão é uma vergonha, 
até porque se trata de uma responsabilidade do estado central, embora a autarquia 
tenha já feito o projeto e também contribuiria para a realização da obra. Lembrou 
também que a senhora secretária de estado que assinou o protocolo é agora a mesma 
que poderá resolver de vez esta questão. Referiu seguidamente que já lhe enviou um 
ofício sobre esta questão, mas a governante nem sequer respondeu. Considerou ainda 
que provavelmente a GNR não tem efetivos para colocar no novo Quartel dos Olhos de 
Água, pelo que eventualmente não estará muito interessada na realização desta obra.  
O senhor vereador Desidério Silva disse que agora ainda se junta a toda esta 
problemática a questão das redes sociais e que ainda no dia anterior recebeu um vídeo 
com pessoas a drogarem-se na Oura, vídeo que já deve ter sido amplamente divulgado 
em todo o mundo. ------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que o mais grave é que esta flexibilidade que 
existe em Albufeira, em termos de admitir estes comportamentos, é promovida no 
estrangeiro. -----------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que não se consegue controlar a disseminação destes vídeos 
na internet. ------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que em Albufeira até se podem fazer cem 
coisas boas, mas as pessoas vão sempre apontar e divulgar o que corre mal.  --------------  
O senhor presidente considerou que também tem havido alguma partidarização desta 
questão, o que é comum acontecer nas autarquias. ------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que por vezes é mais uma questão de gestão de 
agendas pessoais, nomeadamente quando é feita esta divulgação nas redes sociais.  ------   
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O senhor vereador Desidério Silva disse que o senhor presidente não se pode queixar 
disso neste mandato, uma vez que os vereadores não permanentes se têm sempre 
mostrado disponíveis para ajudar. ------------------------------------------------------------  
O senhor presidente considerou que esta questão se tem verificado na assembleia 
municipal, por exemplo.  -----------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Desidério Silva disse que existem câmaras municipais ingovernáveis, 
o que felizmente não se passa em Albufeira. ------------------------------------------------  
Seguidamente procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia e 
pela sequência nesta prevista, ou seja: -------------------------------------------------------  
 

= ATA DA REUNIÃO DE 19 DE ABRIL 2022 = 
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia 
dezanove de abril de dois mil e vinte 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. ----------------------------------  
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor vice-presidente, e os 
senhores vereadores Ricardo Clemente, Desidério Silva, Victor Ferraz e a senhora 
vereadora Cláudia Guedelha.  ---------------------------------------------------------------  
Não participaram na votação o senhor presidente e o senhor vereador Dinis Alves 
pelo facto de não terem participado na reunião em causa. ------------------------------  

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 
Tomou a Câmara conhecimento de que os saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diário 
da Tesouraria do dia vinte de junho de dois mil e vinte e dois, eram das quantias de: ----  
Operações Orçamentais – trinta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, 
duzentos e sessenta e seis euros e noventa e seis cêntimos. -------------------------------  
Operações não Orçamentais – dois milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, 
quinhentos e sessenta e sete euros e oito cêntimos. ----------------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 
Tomou a Câmara conhecimento, através de fotocópias distribuídas a cada um dos seus 
membros, do teor:-----------------------------------------------------------------------------  
♦ Da Resolução da Assembleia da República n.º 26/2022, de treze de junho, 
composição da Comissão Permanente; --------------------------------------------------------   
♦ Da Declaração de Retificação n.º 16/2022, de treze de junho, que retifica a 
Declaração n.º 8/2022, de 3 de junho, «Designação dos representantes dos Grupos 
Parlamentares para o Conselho Nacional de Educação»; ------------------------------------   

A – GENERALIDADES  
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♦ Do Decreto n.º1-B/2022, de nove de junho, que declara o luto nacional pelo 
falecimento de Paula Rego. --------------------------------------------------------------------  
 = TOMADAS DE CONHECIMENTO - DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE 

COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, DELEGADAS OU SUBDELEGADAS = 
A câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo presidente, no uso de 
competências próprias ou delegadas pela câmara municipal e pelos vereadores, no uso 
de competências delegadas ou subdelegadas, as quais constam de relações que foram 
apresentadas e que ficam arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------   
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  

= TOMADAS DE CONHECIMENTO – PAGAMENTOS AUTORIZADOS E 
EFETUADOS E OUTROS ASSUNTOS = 

A câmara tomou conhecimento de um conjunto de documentos referentes a pagamentos 
autorizados e efetuados, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos 
quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. -   
Foi tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------  

= INFORMAÇÕES = 
O senhor presidente disse que vai enviar o Código de Posturas, bem como os 
regulamentos existentes, para todos os senhores vereadores, no sentido de ficarem a 
saber o que é que existe. Informou também que hoje, ao meio-dia, as Águas do Algarve 
e a Quercus, convidam a estar presentes no içar da Bandeira Grau Ouro, na praia de 
São Rafael. Disse que isto foi um pouco à pressa, ressalvando que não foi uma 
responsabilidade da Câmara. Explicou que as Águas do Algarve, por acaso, enviaram um 
convite ontem, e foi também a Faro, a um Seminário, e encontrou o senhor Pedro 
Coelho que comentou que amanhã estariam no içar da Bandeira, e perguntou-lhe se já 
tinha recebido o convite, ao que ele respondeu que não. Recordou ainda que a senhora 
doutora Isabel Soares, por casualidade, falou-lhe há cerca de quinze dias que havia a 
intenção de içar a Bandeira aqui no concelho de Albufeira, a Quercus tinha essa 
intenção, e ele disse que sim. Não recebeu nada, e ontem era para falar com a senhora 
doutora Isabel Soares, mas já não o fez, porque chegou e foi para o spam. Mais tarde 
veio a saber que, realmente, há esse convite das Águas do Algarve e da Quercus, para 
estar presente, acrescentando que quem quiser ir, é ao meio-dia. --------------------------  
O senhor presidente disse que isso já estava.  ----------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz questionou se a sugestão que fez na outra reunião, 
para que nas reuniões públicas fosse apresentado como tomada de conhecimento todos 
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os pedidos das Juntas de Freguesia, os que foram aprovados e os que não tenham sido 
deferidos, para terem essa informação. -----------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que, normalmente, os pedidos das Juntas de Freguesia são 
quase todos aprovados. -----------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que era para englobar todos os pedidos, os 
deferidos e os indeferidos, e era para saber se concordavam com isso. -------------------  
= DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - PROCESSOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO 

DO TRIBUNAL DE CONTAS – DESPACHO = 
Pelo senhor presidente foi apresentado um despacho por si proferido, em seis de junho 
corrente, através do qual delegou competências nas dirigentes Carla Maria Pereira 
Cabrita Silva Farinha, Teresa Margarida Martins Ferreira Trocado e Marisa Alexandra 
Correia Camacho, para autorizar a submeter ao Tribunal de Contas toda a 
documentação dos processos, através da Plataforma eContas, de contratos que 
careçam de fiscalização prévia, de atos ou contratos que titulem modificações a 
contratos de empreitadas de obras públicas já visados pelo Tribunal de Contas 
relativas a trabalhos a mais, de suprimento de erros e omissões ou complementares, 
nos termos previstos no número dois do artigo quadragésimo sétimo da Lei de 
Organização e Processo do Tribunal de Contas, de contratos celebrados no âmbito das 
medidas de contratação pública, nos termos previstos na Lei número trinta, barra, dois 
mil e vinte e um de vinte e um de maio e de Prestação de Contas. --------------------------  
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------   
= TRANSPORTES – ATLÉTICO CLUBE DE ALBUFEIRA E JUNTA DE FREGUESIA 

DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em oito de junho corrente, 
através do qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo 
terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco, barra, dois mil e treze de doze de 
setembro, autorizou a disponibilização dos transportes solicitados para o mês de junho 
corrente, pelo Atlético Clube de Albufeira, para deslocação a Sines, no dia onze, e pela 
Junta de Freguesia de Ferreiras, para deslocação a Messejana, no dia doze, para 
participação em atividades desportivas e recreativas, bem como a realização do 
trabalho suplementar necessário para a realização do transporte, não devendo 
ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a que se refere o número três do artigo 
centésimo vigésimo da Lei número trinta e cinco, barra, dois mil e catorze, de vinte de 
junho, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da 
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Lei setenta e cinco, barra, dois mil e treze de doze de setembro, remeteu aquele 
despacho para ratificação pela câmara. ------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor 
presidente. ------------------------------------------------------------------------------------     
Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 
regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO =  
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em quinze de junho corrente, através do 
qual, invocando o previsto na alínea u), do número um do artigo trigésimo terceiro do 
Anexo I da Lei setenta e cinco, barra, dois mil e treze de doze de setembro, autorizou 
a disponibilização dos transportes solicitados às seguintes entidades, para participação 
em diversas atividades desportivas e recreativas, nos seguintes dias do mês de junho 
corrente: --------------------------------------------------------------------------------------    
• Guia Futebol Clube, para deslocação ao Parchal, no dia dezasseis; ----------------------    
• LUEL – Arte em Movimento, para deslocação a Silves, no dia dezoito; ------------------   
• Rancho Folclórico e Infantil de Albufeira, para deslocação a Armação de Pêra-

Lagoa, no dia dezoito;  ---------------------------------------------------------------------  
bem como a realização do trabalho suplementar necessário para a realização dos 
transportes, não devendo ultrapassar-se o limite de sessenta por cento a que se refere 
o número três do artigo centésimo vigésimo da Lei número trinta e cinco, barra, dois 
mil e catorze, de vinte de junho, e, conforme o disposto no número três do artigo 
trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco, barra, dois mil e treze de doze de 
setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara. ------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------   

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento subscrito 
pelo senhor vice-presidente, em treze de junho corrente, através do qual, invocando o 
previsto na alínea u) do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei 
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro, propõe que a 
Câmara Municipal autorize a disponibilização dos seguintes transportes, às seguintes 
entidades, para participação em diversas atividades recreativas, nos seguintes dias de 
julho próximo: ---------------------------------------------------------------------------------   
• Centro Paroquial de Paderne, para deslocação a Albufeira, no dia um;  -----------------  
• Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 
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Albufeira, para deslocações a Albufeira, nos dias quatro, seis, onze, treze, quinze, 
dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e cinco, vinte e sete e vinte e nove. ---------------------   
Esta proposta fazia-se acompanhar de informações com origem na Divisão de 
Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais ficam 
cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. --------------   
Foi deliberado, por unanimidade, 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. ------------------------------------------------------------------------------------   
= APOIOS – MOTO GRUPO DA GUIA BRASÕES DE FERRO – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente, em dois de junho corrente, do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   
“Através do documento anexo, vem o Moto Grupo da Guia - Brasões de Ferro, com o 
NIPC 506400824, solicitar apoio do Município de Albufeira para a realização do evento 
“Pôr o Phil a Rolar”, a ter lugar no Polidesportivo da Guia, no dia 3 de junho de 2022, 
pelas 19h30. -----------------------------------------------------------------------------------   
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1. O evento faz parte do Plano de Atividades do Clube para o ano de 2022; --------------   
2. Trata-se de um evento de cariz social e tem como objetivo angariar apoios para 

ajudar o Phil, que perdeu a mobilidade num acidente, na aquisição de uma scooter 
elétrica que será de grande valor para a melhoria da sua qualidade de vida, 
aumentando a sua autoestima, liberdade e independência; ------------------------------   

3. No âmbito deste evento, a ter lugar no dia 3 de junho, o Moto Grupo da Guia - 
Brasões de Ferro pretende realizar várias atividades para os sócios, amigos e 
população em geral, entre elas a atuação de uma banda ao vivo no Polidesportivo da 
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Guia; ----------------------------------------------------------------------------------------   
4. Devido à pandemia dos últimos tempos o Moto Grupo da Guia - Brasões de Ferro não 

teve oportunidade de angariar apoios para este fim, não tendo neste momento 
capacidade financeira para suportar os custos inerentes à realização do evento e 
custos associados ao aluguer de PA (sistema de som), direitos de autor e direitos 
conexos; ------------------------------------------------------------------------------------    

5. Para a viabilidade do evento, será necessário poder contar com o apoio da Câmara 
Municipal de Albufeira; --------------------------------------------------------------------   

6. Compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 
atividades 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; ----------------------------------------------------------------------------  

7. Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 
tempo útil; ----------------------------------------------------------------------------------  

8. 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: -------------------------------------------------------------------------------------  
1. A atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 1.250,00 (mil duzentos 

e cinquenta euros) ao Moto Grupo da Guia – Brasões de Ferro, para fazer face aos 
custos inerentes à realização do evento e custos associados ao aluguer de PA 
(sistema de som), direitos de autor e direitos conexos. ---------------------------------   

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

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------    
= APOIOS – JUNTA DE FREGUESIA DA GUIA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em três de junho corrente, do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Pela Junta de Freguesia da Guia, através do e-mail anexo ao presente, remetido a esta 
Câmara Municipal, foi solicitado apoio para a realização do evento solidário “Vamos por 
o Phill a rolar” com a realização de concerto no Polidesportivo da Guia, no dia 03 de 
Junho do corrente ano. -----------------------------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1) Que entre os objetivos deste executivo assinala-se a concessão de apoio, pelos 
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meios adequados, a organismos e instituições que desenvolvem atividades de 
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva e recreativa; -------------  

2) A informação da DPMV – Divisão de Polícia Municipal e Vigilância datada de 26-05-
2022; ---------------------------------------------------------------------------------------  

3) O parecer jurídico constante na distribuição SGDCMA/2022/36042; -----------------  
4) Que a decisão sobre o pedido formulado constitui matéria da competência da 

Câmara Municipal, conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; -------------------------------------------------------------  

5) Que, uma vez que o evento se realiza hoje, e não é possível reunir 
extraordinariamente a Câmara Municipal em tempo útil para decidir sobre o assunto;  

6) Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do referido 
diploma que se decida sobre o pedido com obrigatoriedade que tal decisão seja 
sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na reunião seguinte; ----------------------  

Determino: ------------------------------------------------------------------------------------  
a) Autorizar apoiar a Junta de Freguesia da Guia na realização do evento solidário 

“Vamos por o Phill a rolar” com a realização de concerto no Polidesportivo da Guia no 
dia 03 de Junho do corrente ano, através da Isenção Total do Pagamento da taxa 
devida pela Emissão da Licença Especial de Ruído ao abrigo do n.º 5 do art.º 5º do 
Regulamento das Taxas e Outras Receitas do Município de Albufeira; -----------------  

b) E remeter a apreciação da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação 
invocada, para a reunião de câmara seguinte.” -------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que vai sair nesta votação, porque a 
Câmara não pode deliberar, tendo em conta o que existe, não pode deliberar 
sobre os apoios às Juntas de Freguesia. Enquanto não ficar resolvida essa 
situação, porque o que está definido aí, esse artigo que estão a utilizar para 
fazer essa deliberação, não se aplica às Juntas de Freguesia, dado que aí se teria 
duas entidades a deliberar para a mesma entidade, ou seja, a Assembleia, que 
tem uma competência própria, e seria também a Câmara a deliberar os apoios às 
Juntas de Freguesia, e isso na Administração Pública não existe. Continuam com a 
mesma situação, isso é ratificado na próxima Assembleia Municipal, e a Câmara, 
pelo que lhe parece e está aí expresso, a votação tem de ser repetida, na última 
votação. Reiterou que vai sair, relativamente aos apoios às Juntas de Freguesia. ---  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor 
presidente. ------------------------------------------------------------------------------------   
Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz que a seguir à votação 
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regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  
= APOIOS – ASSOCIAÇÃO JUVALBUHERA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em sete de junho corrente, do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Através do documento em anexo, vem a Associação JuvAlbuhera, solicitar apoio para a 
realização do debate Temático entre alunos da Escola Secundária de Albufeira e da 
Escola Básica e Secundária de Albufeira a ter lugar no próximo dia 08 de Junho de 
2022 a partir das 14:30h no Salão Nobre do Município de Albufeira. ----------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1. Que esta atividade mobiliza várias turmas dos referidos agrupamentos escolares de 

Albufeira e demonstra ser uma iniciativa pertinente do ponto de vista escolar, 
contribuindo para o incentivo ao debate jovem. ------------------------------------------  

2. Que o debate de ideias, reúne pessoas com as mais diversificadas experiências, 
origens e realidades diversas o que auxilia a partilha de diferentes teses sobre os 
mais diversos temas e que partilha de conhecimento e experiências são essenciais 
para a auto análise e para a construção ética e moral de qualquer individuo. -----------  

3. Que os jovens pelas suas competências, pela sua facilidade de adaptação, pela sua 
desenvoltura com equipamentos tecnológicos, e pela forma de encarar a realidade 
são agentes inovadores de mudança inestimáveis. ----------------------------------------  

4. Que a Câmara Municipal apoia este tipo de iniciativa com os meios disponíveis e 
apropriados, contribuindo assim para a oportunidade da criação de melhores 
relações e conhecimentos entre a população, a escola, os alunos e a juventude do 
Concelho de Albufeira. --------------------------------------------------------------------  

5. 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, recreativa ou outra de interesse para o 
município. -----------------------------------------------------------------------------------   

6. Que existe a possibilidade desta edilidade ceder a Sala de Reuniões dos Paços do 
Concelho, no dia 08 de Junho a partir das 14:30h até o final do debate, nos termos 
da informação Serviço de Apoio à Presidência e Vereadores; ---------------------------  

7. 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; ------------------------------------------------------------------------  

8. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do referido 
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diploma que se decida sobre o pedido com obrigatoriedade que tal decisão seja 
sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na reunião seguinte; ----------------------  

Determino: ------------------------------------------------------------------------------------  
Autorizar e apoiar a JuvAlbuhera no seguinte: ----------------------------------------------  
• Autorizar a JuvAlbuhera a utilizar o Salão Nobre dia 08 de Junho a partir das 

14:30h --------------------------------------------------------------------------------------  
• Assegurar o transporte pelos meios do Município, da turma da EBSA para a CMA ----  
• Disponibilizar jarro e copos de vidro para mesa de oradores ---------------------------  
• Disponibilizar 60 sacos/brindes da DDJ para entregar aos jovens participantes ------  
• Apoio à divulgação da iniciativa nas redes sociais da autarquia --------------------------  
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 – 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 nove de junho corrente, do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Em reunião de câmara de 07 de junho do corrente ano, foi deliberado apoiar a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira na realização de 3 
festas alusivas aos Santos Populares, a decorrer nos dias 11, 18 e 25 de junho do 
corrente ano, no parque de estacionamento do Quartel. ------------------------------------  
Vem agora a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, ainda no 
âmbito da realização das 3 festas alusivas aos Santos Populares, a decorrer nos dias 11, 
18 e 25 de junho do corrente ano, solicitar apoio para a montagem de um armário de 
distribuição de eletricidade junto ao palco, no dia 11 de junho do corrente ano. ----------  
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 proceder à montagem de um armário de 
distribuição de energia no exterior do Edifício, no dia 11 de junho do corrente ano, 
nos termos da informação da DEEM – Divisão de Edifícios e Equipamentos 
Municipais; ---------------------------------------------------------------------------------  

3) A decisão sobre o pedido formulado constitui matéria da competência da Câmara 
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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 sábado, 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 a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, 

na realização de 3 festas alusivas aos Santos Populares, a decorrer nos dias 11, 18 e 
25 de junho do corrente ano, no parque de estacionamento do Quartel, através da 
montagem de um armário de distribuição de energia no exterior do Edifício, no dia 
11 de junho do corrente ano; --------------------------------------------------------------  

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 – ACRODA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS OLHOS 

DE ÁGUA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Relacionado com o assunto em título referido foi apresentado um documento contendo 
despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em nove de junho corrente, do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Pela ACRODA – Associação Cultural e Recreativa dos Olhos de Água, através dos e-
mails anexos ao presente, remetido a esta Câmara Municipal, foi solicitado apoio para a 
realização da Festa de Santo António a realizar no dia 11 de Junho do corrente ano, no 
Centro Pastoral Nossa Senhora de Fátima nos Olhos de Água. -----------------------------  
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 informação da DPMV – Divisão de Polícia Municipal e Vigilância datada de 
08.06.2022; --------------------------------------------------------------------------------  

3) O parecer jurídico constante na distribuição SGDCMA/2022/39409; -----------------  
4) Que 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; -------------------------------------------------------------  
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5) Que, uma vez que o evento se realiza no dia 11 de junho do corrente ano, e não é 
possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal em tempo útil para decidir 
sobre o assunto; ---------------------------------------------------------------------------  

6) Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do referido 
diploma que se decida sobre o pedido com obrigatoriedade que tal decisão seja 
sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na reunião seguinte; ----------------------  

Determino: ------------------------------------------------------------------------------------  
1. Autorizar apoiar a ACRODA – Associação Cultural e Recreativa dos Olhos de Água 

na realização da Festa de Santo António a realizar no dia 11 de Junho do corrente 
ano, no Centro Pastoral Nossa Senhora de Fátima, Olhos de Água, através da 
isenção do pagamento da taxa devida pela Emissão da Licença Especial de Ruído ao 
abrigo do n.º 5 do art.º 5.º do Regulamento das Taxas e Outras Receitas do 
Município de Albufeira. --------------------------------------------------------------------  

2. 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 – APRESENTAÇÃO DO LIVRO “DOURADO & AZUL – TRANSMUTAÇÃO 

DA VIDA” DA AUTORIA DE JOSÉ GUILHERME – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em seis de junho corrente, foi 
apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------    
“Foi solicitado o apoio a esta Autarquia, para Apresentação do livro “Dourado & Azul – 
transmutação da vida”, da autoria de José Guilherme, 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 8 de outubro 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, 
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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 “Dourado & 
Azul – transmutação da vida”, da autoria de José Guilherme, 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 8 de outubro 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 dos presentes, aprovar a proposta. ------------------   
Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 
regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – LUEL – ARTE EM MOVIMENTO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL, 
DESPORTIVA E SOCIAL DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em catorze de junho corrente, foi 
apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------   
“Através de documentação que se anexa à presente proposta vem a LUEL – Arte em 
Movimento - Associação Cultural, Desportiva e Social de Albufeira, solicita a cedência 
do Auditório Municipal e dos meios técnicos e humanos necessários ao seu 
funcionamento, nos dias 2 de julho e 15 de dezembro do corrente ano, no período 
compreendido entre as 10h00 e as 19h00 para levar a efeito o espetáculo “Summer 
Vibrations” e a Festa de Natal, respetivamente. --------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
a) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

projetos de natureza artística, educativa e recreativa; ---------------------------------  
b) Que a intervenção do Município de Albufeira nos domínios anteriormente referidos 

se consubstanciam como eixos estratégicos para o desenvolvimento turístico e 
cultural do concelho e da região; ----------------------------------------------------------  

c) A necessidade de se manter uma regularidade nas atividades culturais e o empenho 
em desenvolver programas que fomentem o gosto e os hábitos culturais da população 
do concelho; --------------------------------------------------------------------------------  

d) Que o apoio à realização de eventos desta natureza permite ao Município, 
enriquecer o panorama turístico/cultural do concelho, para todos os que nele 
residem ou o visitam; ----------------------------------------------------------------------  
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e) Que a entidade requerente é uma associação sem fins lucrativos, da área do 
concelho, que tem como objeto a promoção e o ensino da dança, o desenvolvimento 
artístico e cultural, entre outros; --------------------------------------------------------  

f) Que o apoio do município à realização de eventos desta natureza garante e viabiliza 
a prossecução da missão e objetivos das associações concelhias; -----------------------  

g) A disponibilidade do Auditório Municipal nos dias e horários solicitados; --------------  
h) Que o pedido de cedência tem enquadramento no disposto no ponto 1 do art.º 2.º do 

regulamento anteriormente aludido “O Município de Albufeira reserva-se o direito 
de ceder o AMA, gratuitamente, a terceiros para a realização de actividades que 
considere de interesse público, sem receita de bilheteira, nomeadamente, quando 
promovidas por escolas do concelho, instituições de beneficência e associações sem 
fins lucrativos da área do concelho”. -----------------------------------------------------  

----------------------------------------PROPONHO-------------------------------------------- 
Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência do Auditório Municipal 
de Albufeira à LUEL – Associação Cultural, Desportiva e Social de Albufeira nos dias e 
horários solicitados, nos seguintes termos: --------------------------------------------------  
a) Cedência gratuita do Auditório Municipal de Albufeira, por enquadramento no 

disposto no n.º 1 do art.º 2.º do Regulamento de Utilização do A.M.A; ------------------  
b) Cumprimento por parte da entidade requerente do estatuído no Regulamento de 

Utilização do A.M.A; -----------------------------------------------------------------------  
c) Responsabilizar a entidade requerente pelo cabal cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei 23/2014, de 14 de fevereiro, na atual redação; ----------------------------  
d) Cedência dos meios técnicos e humanos necessários ao funcionamento do Auditório, 

conforme as disponibilidades do Município; ----------------------------------------------  
e) Cumprimento dos horários previstos.” ----------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
= APOIOS – COOPAGUIAL – COOPERATIVA AGRÍCOLA DA RIBEIRA DE ALTE, 

PADERNE E ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em quinze de junho corrente, foi 
apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------   
“Através do documento anexo, vem a Coopaguial – Cooperativa Agrícola da Ribeira de 
Alte, Paderne e Albufeira, solicitar o apoio Municipal para a realização da Festa do 
Emigrante que terá lugar nos próximos dias 25 de junho e 3 de setembro junto à sede 
da Cooperativa na Ribeira de Alte - Paderne. ------------------------------------------------  
O apoio é consubstanciado na iluminação do recinto, emissão da Licença Especial de 
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Ruído e na isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da mesma. --------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1) A Coopaguial, tem como objeto principal a produção agrícola, agropecuária e 

florestal, a recolha, a concentração, a transformação, a conservação, a 
armazenagem e o escoamento de bens e produtos provenientes das explorações dos 
seus membros, a instalação e a prestação de serviços às explorações dos seus 
associados, nomeadamente de índole organizativa, técnica, tecnológica, económica, 
financeira, comercial, administrativa e associativa; --------------------------------------   

2) O Parecer jurídico constante na Distribuição SGDCMA/2022/38722, que se 
transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------  

(..) Estabelece a al. a), do n.º 4, do art.º 5.º, do Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas do Município de Albufeira que poderão ser isentados do pagamento de taxa, 
total ou parcialmente as pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública 
administrativa, as cooperativas, as associações religiosas, culturais e desportivas e as 
instituições particulares de solidariedade social, desde que legalmente constituídas, e 
quando as pretensões sujeitas a tributação visem a prossecução dos respetivos fins. ----  
Analisado o teor dos respetivos estatutos, somos chegados à conclusão que a 
Requerente se insere na previsão da supra aludida norma regulamentar, já que a mesma 
se configura como uma cooperativa. ----------------------------------------------------------  
O mesmo não podemos dizer, no entanto, da pretensão sujeita a tributação, que se não 
insere, quanto a nós, nos fins estabelecidos no art.º 4 dos estatutos da requerente, 
cujo objeto principal consiste na aquisição, com a finalidade de fornecer aos 
cooperadores, de todos os produtos, equipamentos e animais necessários às suas 
explorações. -----------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, não podemos deixar de, face às normas regulamentares em vigor, 
emitir parecer desfavorável (…) --------------------------------------------------------------  
3) Que o evento se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33.º 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. ---------------------------------------------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------  
• Reforço da Iluminação do recinto exterior da sede da Cooperativa, onde se irá 

realizar o evento.” -------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
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= APOIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIRAS – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em trinta e um de maio último, foi 
apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------   
“Através dos documentos anexos à presente proposta, vem a Junta de Freguesia de 
Ferreiras solicitar o apoio desta edilidade para a realização dos seus eventos a ter 
lugar no corrente ano de 2022, nomeadamente: ---------------------------------------------  
• Feira da Terra e do Petisco: 17 e 18 de setembro, entre as 18h00 e a 1h00 | Local: 

Na Rua das Escolas entre a rotunda e o Jardim de Infância de Ferreiras; -------------  
• Festa de São Martinho: 11 de novembro, entre as 14h00 e as 20h00 | local: Junto à 

Junta de Freguesia de Ferreiras; ---------------------------------------------------------   
• Mercadinho de Natal: 18 e 19 de dezembro, entre as 8h00 e as 14h00 | local: Rua do 

mercado (junto ao mercado municipal de Ferreiras); ------------------------------------  
• Concerto de Natal: 18 de dezembro, entre as 21h00 e as 23h00 | local: Igreja de S. 

José de Ferreiras. -------------------------------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. Que se tratam de eventos de cariz popular que se vêm realizando com regularidade 

nos últimos anos, promovendo o convívio social e preservando as tradições na 
freguesia; ----------------------------------------------------------------------------------   

2. Que os eventos contribuem para o desenvolvimento social e 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; ---------------------------------------------------------------------  

3. Que estas iniciativas organizadas pela Junta de Freguesia de Ferreiras contam com 
a colaboração dos Clubes e Associações da freguesia, fomentando a cooperação 
entre as coletividades; --------------------------------------------------------------------  

4. Que o Município de Albufeira, nos termos das suas atribuições definidas por lei, 
tem como objeto a prossecução dos interesses próprios, comuns e específicos da 
população do Concelho, bem como a definição das políticas para a prossecução de tal 
desiderato; ---------------------------------------------------------------------------------  

5. Que nos termos da al. o), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 
de setembro, compete à Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à 
realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação e 
defesa dos direitos dos cidadãos; --------------------------------------------------------  

6. Que ao abrigo da al. j), do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei supracitada, 
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compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar sobre 
formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 
interesses próprios das populações; ------------------------------------------------------  

7. A proposta do Sr. Vice-Presidente, referente aos apoios logísticos pontuais às 
freguesias do concelho de Albufeira, aprovada pela Exma. Câmara no dia 03.05.22 
(anexa à presente proposta) posteriormente apreciada e REPROVADA na 
Assembleia Municipal de 18.05.2022 conforme Edital, anexo à presente; --------------  

8. A informação/parecer dos vários serviços competentes desta Câmara Municipal, na 
distribuição SGDCMA/2022/35828, sobre disponibilidade de cedência dos apoios 
solicitados pela Junta de Freguesia de Ferreiras para a realização dos seus eventos, 
entre elas: ----------------------------------------------------------------------------------  

a) A Informação da DPEM-DEEM – Serviços de Carpintaria: -------------------------------    
“Neste momento à distância temporal que é parece existir disponibilidade dos serviços 
para aceder ao solicitado. ---------------------------------------------------------------------  
O serviço de Carpintaria da DPEM-DEEM poderá prestar auxílio na montagem e 
desmontagem das barraquinhas tendo colaboração de mais meios humanos (os homens 
disponíveis serão 2 e as colaboradoras não têm força necessária a execução desse 
serviço. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deve relembrar também que o Município não dispõe de barraquinhas… --------------------  
Quanto à montagem do palco o mesmo também carece de acompanhamento de pessoal 
habilitado para a sua montagem pois os carpinteiros não têm formação para executar 
esse serviço.” ----------------------------------------------------------------------------------  
b) A Informação da DPEM-DEEM – Serviços de Eletricidade: -----------------------------    
“Tendo em conta a distância até aos eventos, não sabemos quais as condições de 
disponibilidade na altura de cada evento. ----------------------------------------------------  
Havendo condições, poderemos dar todo o apoio a exemplo de anos anteriores, e tendo 
em conta que o apoio sonoro requer sempre a presença dos nossos técnicos, em cada 
evento teremos que recorrer a horas extraordinárias, as quais não conseguimos 
estimar neste momento”. ---------------------------------------------------------------------  
c) O Parecer da DJC: -------------------------------------------------------------------------   
“Instada esta Divisão a pronunciar-se sobre isenção das taxas aplicáveis aos eventos 
em análise na presente Distr., e como repetidamente temos vindo a informar, 
relativamente às juntas de freguesia, cumpre-nos emitir o seguinte parecer, que, 
saliente-se diz apenas respeito à isenção de taxas, regulada pelo Regulamento de Taxas 
e Outras Receitas do Município de Albufeira e não já aos demais apoios referidos na 
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presente Distribuição: ------------------------------------------------------------------------  
Estabelece a al. a), do n.º 4, do art.º 5.º, do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
do Município de Albufeira, que poderão ser isentados do pagamento de taxa, total ou 
parcialmente as pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública 
administrativa, as cooperativas, as associações religiosas, culturais e desportivas e as 
instituições particulares de solidariedade social, desde que legalmente constituídas, e 
quando as pretensões sujeitas a tributação visem a prossecução dos respetivos fins. ----  
A Requerente insere-se na previsão da supra aludida norma regulamentar, sendo uma 
pessoa coletiva de direito público, e a pretensão sujeita a tributação, insere-se no 
âmbito das suas atribuições, conforme decorre do n.º 2, do art.º 7.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, inexiste, quanto a nós, inconveniente legal em que a Câmara Municipal, 
delibere, ao abrigo do n.º 5, do aludido art.º 5.º, a isenção total ou parcial das taxas 
aplicáveis.” -------------------------------------------------------------------------------------  
Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  
A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar e remeter à apreciação 
da digníssima Assembleia Municipal, ao abrigo da al. j), do n.º 1 do artigo 25.º, do Anexo 
I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a presente proposta com os apoios a 
disponibilizar à Junta de Freguesia de Ferreiras para realização dos seus eventos a 
decorrer no presente ano, nomeadamente: --------------------------------------------------   
1. Para a “Feira da Terra e do Petisco” | 17 e 18 de setembro -----------------------------  
a) Apoio do setor de carpintaria para montagem das barracas, palco e outros serviços 

que sejam necessários de carpintaria tendo em conta e nos termos da informação da 
DPEM-DEEM – Serviços de Carpintaria, transcrita na alínea a), do ponto 8 nos 
considerandos; -----------------------------------------------------------------------------  

b) Apoio do setor de eletricidade para eletrificação e iluminação do local do evento, 
barracas e palco, tendo em conta e nos termos da informação da DPEM-DEEM – 
Serviços de Eletricidade transcrita na alínea b), do ponto 8 dos considerandos; ------    

c) Disponibilização de 20 baias, 4 lava mãos, 300 cadeiras e 35 mesas da DTDEC 
conforme e nos termos da informação dos serviços, na aludida distribuição 
SGDCMA/2022/35828 a qual se transcreve: --------------------------------------------   

 “… a disponibilidade é à data de hoje e que até à data do evento a mesma pode 
sofrer alterações pelo estrago a que este tipo de material está sujeito”. --------------   

d) Colocação de ponto de água no local do evento, pela DISU – DAS, para ligação de 4 
lava mãos à água de Rede; -----------------------------------------------------------------   



21 de junho de 2022  

e) Corte da via pública entre as 18h00 no dia do evento e a 01h00 do dia seguinte ao 
evento, nomeadamente - Rua das Escolas entre a rotunda e o Jardim de Infância de 
Ferreiras; ocupação dos dois parques adjacentes à rotunda (junto à “Taberna da 
Olívia” e ao Edifício “Sol Costa”); encerramento da Rua da Igreja junto à “Taberna 
da Olívia”; ocupação da Rua do Mercado Municipal nos dois sentidos de forma a 
possibilitar o escoamento do trânsito para Paderne, conforme e nos termos da 
Informação da DISU-DAVEGF, a qual se transcreve: -----------------------------------  

“No âmbito do pedido de interrupção de trânsito solicitado, em Ferreiras, bem como o 
fecho dos parques de estacionamento para a Feira da Terra e do Petisco, informam 
estes serviços que não se vê inconveniente no solicitado desde que, sejam cumpridas 
todas as normas descritas. -------------------------------------------------------------------  
1. Não sejam pintadas no pavimento quaisquer marcas de carácter definitivo que 
possam vir a alterar o funcionamento normal do trânsito; ----------------------------------  
2. A zona do evento e área circundante sejam limpas de todos os lixos e resíduos 
provenientes do evento; -----------------------------------------------------------------------  
3. A organização tenha seguro adequado ao evento; -----------------------------------------  
4. Deverá dar-se conhecimento deste evento à GNR, Polícia Municipal, e Serviço 
Municipal de Proteção Civil. -------------------------------------------------------------------  
5. A organização deverá ter cuidados redobrados nos arruamentos em obras e avisar 
dos mesmos todos os intervenientes, que participam neste percurso; ----------------------  
(…) ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à alteração de trânsito provisória, sugere-se que a mesma seja 
atempadamente publicada em edital.” --------------------------------------------------------  
f) Disponibilização de 2 sinais trânsito pela DISU-DAVEGF; ------------------------------  
g) Isenção do pagamento de todas as taxas municipais alusivas ao evento, tendo em 

conta o parecer da DJC transcrito na alínea c), do ponto 8 dos considerandos; --------  
h) Autorização para a realização de horas extraordinárias entre as 16H00 e as 00H00, 

nos dias do evento, para a funcionária da CMA, Maria Martins, a exercer funções na 
Junta de Freguesia de Ferreiras através do contrato interadministrativo. ------------  

2. Para a “Festa de São Martinho” | 11 de novembro----------------------------------------  
a) Apoio do setor de carpintaria para montagem do palco tendo em conta e nos termos 

da informação da DPEM-DEEM – Serviços de Carpintaria transcrita na alínea a) do 
ponto 8 dos considerandos; ----------------------------------------------------------------   

b) Apoio do setor de eletricidade para iluminação do local e colocação do som, tendo 
em conta e nos termos da informação da DPEM-DEEM – Serviços de Eletricidade 
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transcrita na alínea b), do ponto 8 dos considerandos; ----------------------------------  
3. Para o “Mercadinho de Natal” | 18 e 19 de dezembro ------------------------------------  
a) Apoio do setor de carpintaria para montagem das barraquinhas, tendo em conta e 

nos termos da informação da DPEM-DEEM – Serviços de Carpintaria transcrita na 
alínea a), do ponto 8 dos considerandos; --------------------------------------------------   

b) Apoio do setor de eletricidade para fornecimento de energia elétrica com vista à 
iluminação do local, barraquinhas e colocação do som, tendo em conta e nos termos 
da informação da DPEM-DEEM – Serviços de Eletricidade transcrita na alínea b), do 
ponto 8 dos considerandos. ----------------------------------------------------------------  

4. Para o “Concerto de Natal” | 18 de dezembro --------------------------------------------  
a) Apoio do setor de carpintaria para montagem do palco, tendo em conta e nos termos 

da informação da DPEM-DEEM – Serviços de Carpintaria transcrita na alínea a), do 
ponto 8 dos considerandos; ---------------------------------------------------------------   

b) Apoio do setor de eletricidade para colocação do som tendo em conta e nos termos 
da informação da DPEM-DEEM – Serviços de Eletricidade transcrita na alínea b, do 
ponto 8 dos considerandos; ---------------------------------------------------------------  

5. Seja dever da entidade organizadora dos eventos o cumprimento das normas de 
segurança e de proteção no âmbito da situação epidemiológica causada pelo COVID-
19, emanadas pela Direção geral de Saúde.” ----------------------------------------------  

O senhor vereador Dinis Alves disse que vai tocar, mais uma vez, neste assunto, 
estão a falar de vários eventos a decorrer no ano de 2022, mas na mesma medida 
que a Junta de Freguesia já apresenta os eventos para 2022, e falando um pouco 
no que tinha dado como nota introdutória, relativamente ao plano de comunicação 
de eventos, pergunta se não faria sentido terem um plano conjunto do concelho, 
com os eventos. ------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que isso faz sentido, mas não quer dizer que seja 
obrigatório. Disse depois que já houve esse tempo, e qualquer dia ter-se-á de 
fazer, dado que está a haver muito evento simultâneo, e isso depois cria algum 
desconforto, o que não quer dizer que seja impossível. ---------------------------------  
O senhor vereador Dinis Alves considerou que é também uma questão de 
calendarização, para não estarem a acumular eventos em freguesias diferentes, 
paro o mesmo fim-de-semana, ou para o mesmo feriado.  ------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------  
Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 
regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  
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= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA - PINTURA 
EXTERIOR DA CAPELA DA ERMIDA DA ORADA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em seis de junho corrente, foi 
apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1 - A Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira solicitou à Câmara Municipal que 

procedesse à pintura exterior da Ermida, bem como do edifício adjacente e muros 
circundantes; -------------------------------------------------------------------------------  

2 - A Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais tem capacidade para a execução 
da pintura dos muros exteriores e ombreiras interiores das portas principais da 
ermida contudo não tem capacidade para proceder à pintura exterior em altura da 
capela, assim sendo, apurou para a execução do solicitado um valor de €5.520,00, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e relativamente ao edifício adjacente 
solicitado, os serviços constataram que o mesma apresenta ainda razoável estado de 
conservação pelo que não será necessário apoio de imediato.----------------------------  

3 - É competência do Município de Albufeira, apoiar ou comparticipar entidades 
legalmente existentes, com vista à execução de obras de interesse para o Município 
pelos meios adequados, (alínea o) do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12/09). ---------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere conceder o apoio financeiro à Fábrica da 
Igreja Paroquial de Albufeira no valor de 5.851,20€ para que esta possa proceder à 
pintura exterior da capela da Ermida da Orada.” --------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA - REALIZAÇÃO 

DE CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS - JULHO E AGOSTO, 
QUINTA DA BALAIA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em quinze de junho corrente, foi 
apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------    
” A Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira, através do documento anexo, solicitou à 
Câmara Municipal, apoio para a limpeza e manutenção do espaço celebrativo na Quinta 
da Balaia, no contexto das Celebrações Eucarísticas Dominicais todos os Domingos do 
mês de Julho e Agosto e no dia 15 de Agosto no âmbito das celebrações da festa da N. 
Sra. da Orada. ---------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
1. As Celebrações Eucarísticas Dominicais no espaço referenciado, durante o mês de 
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Julho e Agosto, têm uma grande relevância no Município de Albufeira; ----------------  
2. Este tipo de evento, contribui para o desenvolvimento cultural e religioso do 

concelho e da Região; ----------------------------------------------------------------------  
3. O evento se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar actividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município. ---------------------------------------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  
A Excelentíssima Câmara Municipal delibere apoiar a Fábrica da Igreja Paroquial de 
Albufeira através dos seguintes meios: ------------------------------------------------------  
• Limpeza do espaço onde se celebram as Eucaristias e do acesso ao mesmo; ------------  
• Limpeza dos bancos e cadeiras de plástico existentes no local; -------------------------  
• Manutenção e reforço da rede, de forma que exista sombra no decorrer da 

Eucaristia, com o reforço junto ao altar, nas laterais do altar e na parte inicial dos 
bancos; -------------------------------------------------------------------------------------  

• Pelo facto dos serviços da Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais, 
constatarem que os bancos existentes apresentam a pintura em bom estado de 
conservação, será necessário apenas a manutenção e reparação dos mesmos; ---------  

• Locação de 2 WC`S portáteis ao abrigo do contrato em vigor e respetiva limpeza 
durante o período mencionado; ------------------------------------------------------------  

• Cedência de 100 cadeiras extra, para compensarem os lugares dos bancos 
danificados; --------------------------------------------------------------------------------  

• Apoio financeiro no valor de 11.959,29 € para instalação de sistema de som nos dias 
das celebrações.” --------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta. -----------------------------------------  
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-
presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores 
Ricardo Clemente, Desidério Silva e Victor Ferraz; absteve-se o senhor vereador 
Dinis Alves. -----------------------------------------------------------------------------------  

= APOIOS – PADERNENSE CLUBE – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em catorze de junho corrente, foi 
apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------    
“Através do documento anexo, vem o Padernense Clube, solicitar apoio para a 
realização das tradicionais Festas de Verão do Clube que terão lugar no parque de 
estacionamento em frente à sede do Padernense Clube nos dias 2, 9 e 30 de julho e 27 



21 de junho de 2022  

de agosto. --------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1) Que esta iniciativa realiza-se com regularidade nos últimos anos, sendo já 

considerada um ponto de interesse e de procura para residentes e visitantes; --------  
2) As Festas de Verão do Padernense Clube interligam a componente gastronómica 

local e a música popular Portuguesa; ------------------------------------------------------  
3) O benefício do acontecimento para o Município, uma vez que as “Festas de Verão do 

Padernense Clube” complementam a oferta cultural e enriquecem a animação 
promovida pelo Município no interior do concelho durante a época alta; ----------------  

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) Nos termos do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 13 de Setembro, os 
municípios enquanto autarquias locais, dispõem de atribuições em domínios vários, 
designadamente nas áreas de património, cultura e ciência, (alínea e) do n.º 2) e 
ainda acção social (alínea h) do n.º 2); ----------------------------------------------------  

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

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------  
• Eletrificação e iluminação do recinto; ----------------------------------------------------  
• Que é dever da entidade organizadora o cumprimento das normas de segurança 

estabelecidas pela DGS para contenção do COVID-19; ----------------------------------  
• Autorização para a realização das Festas de Verão do Padernense Clube no recinto 

do parque de estacionamento da sede do Padernense Clube em observância com os 
pressupostos emitidos pela DAVEGF na distribuição SGDCMA/2022/38061; ----------  

• Isenção do pagamento de taxas inerentes à emissão da Licença Especial de Ruído, 
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conforme a informação dos serviços na distribuição SGDCMA/2019/33969.” ---------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO ALGARVE – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em treze de junho corrente, foi 
apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------   
“A Associação de Natação do Algarve propõe organizar nas Piscinas Municipais de 
Albufeira, o TORREGRI III/TORNEIO DAS TÉCNICAS COMBINADO, a realizar nos 
dias 25 e 26 de Junho de 2022. --------------------------------------------------------------  
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
1. Que se trata de uma forma de promovermos e motivarmos a utilização dos 

equipamentos desportivos municipais, nomeadamente o Complexo das Piscinas 
Municipais de Albufeira; ------------------------------------------------------------------  

2. Este é um dos mais importantes eventos desportivos do género realizados no nosso 
país, mobilizando entre atletas e praticantes, cerca de 150 participantes. ------------  

3. Situa Albufeira num patamar de grande notoriedade ao nível de eventos 
desportivos, contribuindo também para promover a nossa cidade com todas as 
condições para acolher provas e estágios desportivos de grandes equipas. -------------  

4. Que através deste tipo de apoio e cooperação institucional, o Município de 
Albufeira, contribui de forma decisiva para a dinamização e desenvolvimento da 
modalidade de Natação em Albufeira, apoiando deste modo os jovens do concelho; ---  

5. Que a devida organização se realiza no escrupuloso respeito pelas regras de saúde e 
segurança emanadas pela Direção Geral de Saúde, tendo em conta a atual situação 
pandémica que atravessamos. -------------------------------------------------------------   

6. Que a atividade proposta pela Analgarve, se enquadre na Lei n.º 75/2013 - Regime 
jurídico das Autarquias Locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais na 
Secção III - Câmara municipal, da Subsecção I Competências onde refere no Artigo 
33.º Competências materiais da Alínea u), “Promover…, e apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 
prevenção das doenças;” -------------------------------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Associação de Natação do Algarve, na 
organização do TORREGRI III/TORNEIO DAS TÉCNICAS COMBINADO, nos 
seguintes termos: -----------------------------------------------------------------------------  
o Cedência: -----------------------------------------------------------------------------------  
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o Do complexo da Piscina Municipal nos dias 25 e 26 de Junho de 2022 para acolher o 
referido evento; SGDCMA/2022/37150 -------------------------------------------------  

o Do tanque de recreação e do tanque de competição nos dias 25 de Junho de 2022, 
entre as 13:30 e as 19:30 e dia 26 de Junho das 7:30 às 13:30, para realização do 
evento e montagem do equipamento eletrónico. SGDCMA/2022/37150 ----------------  

o De 100 cadeiras e 8 mesas. Serviço DDESC-DTDEC - SGDCMA/2022/39078 ---------  
o De Wifi (sala multiatividades no primeiro piso das PMA). Serviço DGF-DAIMA -------  
o Suporte de bandeiras, bandeiras do município e portuguesa. Serviço da DDJ ----------  
o De apoio logístico e humano para as diversas tarefas de montagens e organização 

não desportiva do evento. Serviço da DDJ -----------------------------------------------  
o De Banners Triangulares. Serviço da DDJ ------------------------------------------------  
o De Nadadores Salvadores – Piscinas Municipais sábado dia 25 e 26 de Junho. 

ANAlgarve – e-mail ------------------------------------------------------------------------  
o De Assegurar a higienização e limpeza ao fim de cada dia de prova. Vadeca - email ---   
o De Vigilantes para acompanhamento da limpeza. Serviço da DDJ -----------------------  
o De 1 Técnico da CISEC durante todo o evento. CISEC - email  -------------------------  
o De serviço USST mala de Primeiros socorros e descartáveis para calçado - Serviço 

USST ---------------------------------------------------------------------------------------  
o De serviço eletricidade DEEM - um técnico de eletricidade presente no decorrer de 

todo o evento (sábado dia 25 das 13:30 às 19:30 e Domingo dia 26 das 7:30 às 
13:30); - 4 extensões elétricas de 25m a 50 metros de comprimento com 4 tomadas; 
- Equipamento de som, mesa de som, colunas microfones; Serviço DPEM-DEEM - 
Distribuição SGDCMA/2022/39086------------------------------------------------------  

o De 6 contentores do lixo. Serviço da DDJ -----------------------------------------------  
o Isenção do pagamento das taxas previstas, de acordo com o n.º 1 e n.º 2 do art.º 21 

do Regulamento das Piscinas Municipais de Albufeira, nas datas mencionadas.” --------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – ATAM – ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em catorze de junho corrente, foi 
apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------  
“A ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administração Local veio propor a este 
Município, o acolhimento de uma RAP - Reunião de Aperfeiçoamento Profissional, para 
decorrer em Albufeira, no próximo dia 6 de julho, das 9h30 às 17h, solicitando 
colaboração e apoio logístico, disponibilizando: uma sala adequada para formação, com 
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lugares para uma audiência até sessenta pessoas, aparelhagem sonora, microfones, 
portátil, videoprojector, tela, um espaço junto à sala de formação, onde possam colocar 
um stand da ATAM, com cerca de 2,30m de altura e 3m de comprimento (foto em 
anexo) e oferecendo um coffee-break e almoço para cerca de sessenta participantes. --  
Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
• Este pedido já tinha sido feito em 2020 (SGD/2020/4417), mas não se pode 

concretizar, devido à situação pandémica, cujas atividades formativas presencias 
foram canceladas; -------------------------------------------------------------------------  

• O evento destina-se aos associados da ATAM que sejam trabalhadores das 
autarquias dos distritos de Beja e Faro; -------------------------------------------------  

• É habitual, os municípios da área geográfica onde se realizam estes eventos, 
apoiarem os mesmos; ----------------------------------------------------------------------  

• Serão abordados temas de extrema importância para a gestão das autarquias locais;  
• Existência de cabimento; ------------------------------------------------------------------  
• Compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 

atividades 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 este evento formativo, consubstanciado 
no seguinte:------------------------------------------------------------------------------------  
1. Disponibilizar o Salão Nobre onde decorrerá a RAP, no próximo dia 6 de julho, das 

9h30 às 17h00; ----------------------------------------------------------------------------  
2. Disponibilizar uma aparelhagem sonora com microfones para a mesa de trabalhos e 

audiência; ----------------------------------------------------------------------------------  
3. Disponibilizar um portátil, videoprojetor e tela; -----------------------------------------  
4. Disponibilizar técnicos de apoio aos equipamentos informáticos e de som; -------------  
5. Disponibilizar um espaço junto à entrada do salão Nobre para instalarem um stand 

da ATAM, com cerca de 2,30m de altura e 3m de comprimento; ------------------------  
6. Oferecer um coffee-break a meio da manhã, no intervalo da RAP, no valor total de 

525,00 € (quinhentos e vinte e cinco euros); ---------------------------------------------  
7. Oferecer o almoço a todos os participantes, cujo valor total ascende a 1 500,00 € 

(mil e quinhentos euros); ------------------------------------------------------------------  
8. Disponibilizar um autocarro de 55 lugares, com motorista, para o transporte dos 

participantes, a partir do edifício dos Paços do Concelho até ao restaurante onde 
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vão almoçar, entre as 13h e as 15h.” ------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
 

= SISTEMA DE CONTROLO INTERNO – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em quinze de junho corrente, foi 
apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------   
“Considerando:---------------------------------------------------------------------------------  
a) que em 20 de junho de 2017 foi aprovado pela Câmara Municipal o novo Sistema de 

Controlo Interno e, por conseguinte, pelo seu art.º 19.º, a constituição de fundos de 
maneio, destinados a pequenas despesas, urgentes e inadiáveis; ------------------------  

b) o disposto no artigo 20.º do Sistema de Controlo Interno, que estabelece que 
“Compete à Câmara Municipal, sobre proposta do Presidente da Câmara, anualmente, 
aprovar a constituição de fundos de maneio”; --------------------------------------------  

c) a aprovação, em reunião de câmara de 03 de janeiro de 2022, da proposta para 
constituição de fundos de maneio para o ano 2022; --------------------------------------  

d) que se verifica a necessidade premente de permitir que a titular do fundo de maneio 
designada por “Coordenadora Técnica do SAPV” tenha como substituta, nas suas 
faltas ou impedimentos, a assistente técnica Sónia Isabel Martins Mendes; -----------  

-------------------------------------------Proponho:------------------------------------------- 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar que a titular do fundo de maneio designada 
por “Coordenadora Técnica do SAPV”, tenha como substituta, nas suas faltas ou 
impedimentos, a assistente técnica Sónia Isabel Martins Mendes, tudo o resto 
mantendo-se inalterado.” ---------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Victor Ferraz, 
com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de 
Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 
sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 
situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ----------------------------------   
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE NOVO GINÁSIO, 

AMPLIAÇÃO DE CANTINA, PINTURA DE PAREDES EXTERIORES DOS 
EDIFÍCIOS EXISTENTES E IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO NA EB 2,3 DIAMANTINA NEGRÃO – MINUTA DO CONTRATO 
ADICIONAL AO CONTRATO = 

Foi apresentada a minuta do Contrato Adicional ao contrato da empreitada em título 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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referida, 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 dos presentes, aprovar a minuta do contrato. ------   
Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 
regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------   
= 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 ao 
procedimento concursal para um posto de trabalho a constituir por relação 
constituição de relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, para 
a carreira/categoria de assistente operacional, área de atividade de Fiel de 
Armazém, para a Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, 
do Departamento de Infraestruturas e Serviços Urbanos (DISU/DAVEGF), cuja 
lista de ordenação final já se encontra homologada; -------------------------------------  

b) No mapa de pessoal para 2022, foi criado e, consequentemente, encontra-se vago, 
um posto de trabalho para a carreira/categoria e área de atividade referido no 
ponto anterior; -----------------------------------------------------------------------------  

c) A despesa encontra-se cabimentada e existe fundos disponíveis, no âmbito da Lei 
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação em vigor; ------------------------------------  

d) Compete órgão executivo, nos termos do disposto no n.º 1, do art.º 9.º, conjugado 
com o n.º 2, do artigo 5.º, ambos do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
na redação em vigor, promover o recrutamento de trabalhadores necessários à 
ocupação de todos ou de alguns postos de trabalho previstos e não ocupados, no 
mapa de pessoal aprovado. ----------------------------------------------------------------  

Proponho, --------------------------------------------------------------------------------------   
Que a digníssima Câmara Municipal delibere, nos termos do n.º 1, do art.º 9.º, conjugado 
com o n.º 2, do artigo 5.º, ambos do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na 
redação em vigor, aprovar o recrutamento abaixo indicado, o qual será efetuado 
através da reserva de recrutamento interna constituída pela lista de ordenação final 
homologada:” ----------------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  
 
 
= PROTOCOLOS – FEDERAÇÃO DE CAÇADORES DO ALGARVE E ALBUMARINA – 

SOCIEDADE GESTORA DE MARINAS, S.A. – PROPOSTA = 
Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em quinze de junho corrente, foi 
apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. O evento se enquadra na alínea O) e U), do nº 1, do artigo 33, da lei 75/2013 de 12 
de Setembro, que confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 
natureza social, recreativa ou outra de interesse para o Município; ------------------------   
2. O evento irá decorrer na cidade de Albufeira, contribuindo desta forma para a 
dinamização e promoção do concelho nos meios de comunicação social, bem como no que 
concerne aos hábitos e produtos ligados à actividade económica do Concelho e da 
Região; -----------------------------------------------------------------------------------------   
3. Trata-se de um evento de referência a nível regional e nacional da actividade 
cinegética, piscatória, turística e gastronómica; --------------------------------------------   
4. É fundamental, para o sucesso do evento, que se estabeleça uma parceria forte 
entre as entidades envolvidas na organização do evento, nomeadamente o Município de 
Albufeira, a federação de Caçadores do Algarve e a AlbuMarina SA para que, em 
conjunto, possam cooperar e coordenar as suas competências, com vista ao bom 
desenvolvimento do evento e de forma a alcançar os objectivos, em concordância com 
os bons termos deste Protocolo de Colaboração, cuja minuta se anexa. --------------------  
Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar entre 
as partes anexa à presente proposta.” -------------------------------------------------------   
Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela 
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia 
arquivada na pasta de documentos referentes à presente reunião. -------------------------   
O senhor vereador Dinis Alves disse querer fazer um pequeno comentário sobre 
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esta situação, e congratulou-se por se ter novamente a Feira de Caça e Pesca, 
Turismo e Natureza, num espaço que já acolheu o mesmo evento. Queria mostrar 
também alguma preocupação relativamente ao que é a estimativa orçamental para 
o evento. Têm uma estimativa orçamental que exclui muita coisa, nomeadamente, a 
parte do evento musical e explana só a parte da câmara. ------------------------------  
Informou o senhor presidente que isso é da parte da Câmara. -------------------------  
O senhor vereador Dinis Alves disse que a sua questão é se tinham, no global, uma 
estimativa de custo para este evento, incluindo todas as partes. ----------------------  
O senhor presidente referiu o valor de duzentos e cinquenta mil, duzentos e 
sessenta mil euros, que derraparam um bocadinho mais, mas deve ser pouco mais. -  
O senhor vereador Victor Ferraz considerou que o mais importante e concordando 
até com o evento, tendo em conta os valores que são, quer relembrar o que se 
passou há três anos atrás, com o mesmo evento. Houve um pedido, depois houve 
um pedido de reforço em setembro, e na altura, pediram todas as faturas 
relativamente à questão que comprovasse essa necessidade de reforço. Na altura, 
houve aquela questão das faturas todas que apareceram, e ainda se lembram de 
situações em que aparecia uma fatura, tipo cento e trinta euros um petisco, para 
justificar o dinheiro que se gastou em várias situações, e relembrando várias, 
houve vários almoços de duzentos euros, e situações do género, que justificaram 
as despesas. Tendo em conta tudo o que se passou, mais as despesas de 
transporte que eram documentos internos, de seiscentos euros de deslocações 
para justificar várias despesas, parece-lhe que este valor que está a ser 
apontado, ainda vai ser superior àquele de há três anos. Referiu que a Câmara, na 
prática, é que vai pagar tudo, e há três anos ainda tiveram que fazer a 
preparação do terreno, que agora já não precisa. ---------------------------------------  
O senhor presidente disse que vai haver muita contenção, porque chamou a 
atenção para isso. ----------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que a sua questão, mais importante do que 
aprovar isto, é o que é que é, porque depois vai voltar a pedir esta justificação. ---  
Disse o senhor presidente que irá apresentar tudo. -------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que vão apresentar tudo, mas é preciso 
saber e definir já também o que é aceitável e não é aceitável, porque não podem 
voltar a ter faturas deste tipo. ------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que falou com eles sobre isso. ------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que isso é muito importante, porque vai 
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voltar a pedir, tendo em conta o que se passou. -----------------------------------------  
O senhor presidente disse que só anuiu fazer a Festa de Caça e Pesca, uma vez 
que considera um evento importante para o concelho. Sem dúvida que foi, e foi a 
primeira vez que foi feito cá, mas como é evidente, se for um falhanço, para a 
ano não haverá, mas não vai ser. Disse depois que muita gente quer, mesmo no 
resto do país, e inclusivamente, espanhóis. Considerou que isto são situações 
chamativas para o resto do país, e para o estrangeiro, até. Evidentemente, tem 
que ter algumas regras, e chamou-lhes a atenção para isso, até ficou com algum 
desaguisado com as pessoas. ----------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que se houvesse alguma auditoria a estas 
situações, é complicado. ---------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que não era bem. ---------------------------------------------  
Disse o senhor vereador Victor Ferraz que, na prática, aceitaram isto. --------------  
O senhor presidente destacou que eles até apresentaram mais coisas do que aquilo 
que receberam, mas evidentemente também têm que comer e se deslocar. -----------  
O senhor vereador Victor Ferraz concordou, mas uma fatura de duzentos euros 
num almoço, e por acaso um deles ele até assistiu, porque estava numa mesa ao 
lado, e viu qual era o almoço e quem o serviu, e são situações desse tipo que 
devem evitar. ---------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
= PROTOCOLOS – IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO 
URBANA, I.P. E ACM – ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P. – 

PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em dezassete de junho corrente, 
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: --------------------------------------------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. O recente conflito entre a Ucrânia e a Rússia deu origem à deslocação de famílias 

ucranianas para o Município de Albufeira; ------------------------------------------------  
2. As famílias deslocadas, que ficaram privadas da sua habitação, necessitam de uma 

resposta habitacional de acolhimento no Município de Albufeira; -----------------------  
3. O Porta de Entrada – Programa de Apoio ao Alojamento Urgente, criado pelo 

Decreto-Lei n.º 29/2018, de 4 de maio, veio permitir a resolução de situações de 
necessidade de alojamento urgente destas famílias; ------------------------------------  

4. A formalização da cooperação e da conjugação de esforços entre o Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU, I.P.) e os Municípios, realiza-se 
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através da celebração de um protocolo de cooperação institucional ao abrigo do qual 
aquele Instituto concede o apoio financeiro e ou técnico necessários à promoção do 
presente programa habitacional; ----------------------------------------------------------  

5. O Alto Comissariado para as Migrações, I.P., (ACM, I.P.), através do CLAIM 
Albufeira, desempenha uma função essencial de identificação e encaminhamento de 
agregados familiares ucranianos que necessitam de uma resposta habitacional de 
acolhimento em Albufeira; ----------------------------------------------------------------   

6. O Município de Albufeira, através do CLAIM, sinalizou a disponibilidade para 
acolher até 12 (doze) agregados familiares e propôs a solução de alojamento a 
adotar; -------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a Exª Câmara delibere: --------------------------------------------------------  
1. Aprovar o Protocolo de Cooperação Institucional entre o IHRU, IP, o ACM e o 

Município de Albufeira para implementação do Porta de Entrada ao abrigo do artigo 
8.º do Decreto-Lei n.º 29/2018, de 4 de maio, que se rege pelo referido diploma 
legal, pela Portaria n.º 167/2018, de 12 de junho, nas suas atuais redações, com as 
adaptações decorrentes do Decreto-Lei n.º 24-B/2022, de 11 de março, no qual são 
estabelecidas medidas excecionais no âmbito da concessão de proteção temporária 
a pessoas deslocadas da Ucrânia.” --------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela 
referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia 
arquivada na pasta de documentos referentes à presente reunião. ------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade aprovar a proposta. ------------------------------------   

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE - PROGRAMA ABEM – REDE 
SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em dezassete de junho corrente, 
foi apresentada uma proposta do seguinte teor: --------------------------------------------  
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
1. Por deliberação de Câmara de 6 de março de 2018 foi assinado um protocolo entre a 

Associação Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins 
lucrativos, e o Município de Albufeira com o objetivo de desenvolver, e 
operacionalizar e gestão do Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento; --------  

2. Através da celebração deste protocolo é garantido o acesso aos medicamentos 
comparticipados, prescritos por receita médica e em ambulatório, aos munícipes de 
Albufeira, que se encontrem numa situação de carência económica e que se 
enquadrem nos critérios definidos no RAESD para atribuição de apoio ----------------  
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3. A IPSS – Associação Dignitude estabeleceu uma Nova Condição de Recursos por 
forma a não pôr em risco a execução deste programa. -----------------------------------  

4. A nova Condição de Recursos exige a alteração à cláusula 7 do Protocolo (Anexo). ----   
5. O disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 
prevenção das doenças; --------------------------------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  
A Digníssima Câmara Municipal delibere: ----------------------------------------------------  
1) Adoptar a nova Condição de Recursos na avaliação socioeconómica aos munícipes do 

concelho de Albufeira ---------------------------------------------------------------------  
2) Dar poderes ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para assinatura da Adenda ao 

Protocolo com a IPSS – Associação Dignitude --------------------------------------------  
3) Atribuir uma comparticipação financeira no valor de 40.000€ (quarenta mil euros), 

para o ano 2022, à IPSS - Associação Dignitude, 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.” -------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo 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. -----------------------------------   

= REDE DE ARQUIVOS DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS (RAIR) – ARQUIVO 
HISTÓRICO MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   
“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------   
a) O Arquivo Histórico Municipal de Albufeira promove, desde 2013, o projeto 

InventArte, no qual se compromete a realizar o tratamento arquivístico e a 
preservação da documentação existente nas diferentes paróquias do Concelho, 
indispensáveis para conhecimento da História local; -------------------------------------    

b) A Rede de Arquivos de Instituições Religiosas, estruturada em 2021, tem como 
objetivo fomentar boas práticas arquivísticas nas instituições detentoras de 
património documental de cariz religioso bem como incentivar formas de cooperação 
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entre as diferentes entidades parceiras, ------------------------------------------------   
c) A adesão à Rede de Arquivos de Instituições Religiosas permite a partilha de 

conhecimento entre os Técnicos do Arquivo Histórico Municipal e os Técnicos dos 
Arquivos Religiosos, ------------------------------------------------------------------------  

d) A adesão irá promover maior visibilidade aos arquivos das Paróquias do Concelho de 
Albufeira; ----------------------------------------------------------------------------------  

e) A adesão à RAIR não acarreta custos para o Município; ---------------------------------   
----------------------------------------PROPONHO-------------------------------------------- 
Que a digníssima Câmara delibere autorizar a adesão do Arquivo Histórico Municipal de 
Albufeira à Rede de Arquivos de Instituições Religiosas.” ----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – INCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE 

ARRENDAMENTO – PROPOSTA = 
Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Considerando: --------------------------------------------------------------------------------  
1. Que o Regulamento para Atribuição de Subsídio de Arrendamento (RASA), 

publicado em 12 de dezembro de 2019, atualmente em vigor, determina os termos 
de atribuição do subsídio de arrendamento aos beneficiários do subsídio; -------------  

2. Que o Artigo 12.º do RASA estabelece as consequências a que ficam sujeitos os 
beneficiários que não cumpram as condições estabelecidas no regulamento; -----------  

3. O teor da informação anexa, dos serviços; -----------------------------------------------  
4. Que o n.º 2 do artigo supra mencionado, estabelece: “As consequências pelo não 

cumprimento das obrigações a que estão sujeitos os beneficiários do subsídio de 
arrendamento, estabelecidas nas alíneas a), b) e c) (…) concretizam-se mediante 
deliberação de Câmara, sob proposta do Vereador do Pelouro da Habitação, 
decorrido o prazo estabelecido dado ao beneficiário infrator, para que, em sede de 
audiência prévia do interessado, se pronuncie sobre os fatos que manifestam a 
intenção anteriormente manifestada e, deliberação de câmara”. -----------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  
Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar: ---------------------------------------  
a) Manifestar aos beneficiários do subsídio de arrendamento titulares dos processos 

números 29/2020; 73/2021 e 49/2021 a intenção de cessar a atribuição do subsídio 
nos termos nela constante; ----------------------------------------------------------------  
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b) Conceder aos beneficiários, em cumprimento do estabelecido nos artigos décimo 
segundo, centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe oferecer 
sobre o assunto.” ---------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da informação dos serviços 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. -----------------------------------   
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vereadora Cláudia 
Guedelha, com fundamento no facto de fazer parte da Comissão de Habitação, e 
invocando o previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do 
Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de 
impedimento, tendo-se ausentado da sala. ------------------------------------------------   
= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – PROCESSOS APRECIADOS EM COMISSÃO 

DE HABITAÇÃO DE 04 DE 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 cópia arquivada 
na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, refere o 
seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------   
“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara delibere, atribuir subsídio de 
arrendamento aos candidatos acima mencionados, nos termos propostos pela Comissão 
de Habitação, designadamente:---------------------------------------------------------------  
a) Aprovar a atribuição de subsídio de arrendamento às três candidaturas, constantes 

no quadro em anexo e nos termos nele mencionado; --------------------------------------  
b) Autorizar, à exceção da 2.ª candidatura n.º 05/2022 pela razão acima exposta, o 

pagamento do valor do subsídio até junho de 2022, inclusive, devendo este último 
mês ser pago no início do mês correspondente; ------------------------------------------  

c) Relativamente à 2.ª Candidatura n.º 162/2021, a atribuição de subsídio de 
arrendamento deverá realizar-se por um período de seis meses (janeiro a junho de 
2022), findo qual cessa, caso a média do rendimento mensal do agregado familiar 
seja semelhante à média apresentada no último período avaliado (julho de 2021 a 
dezembro de 2021); -----------------------------------------------------------------------  

d) Que os candidatos têm 10 (dias) após o primeiro pagamento do valor do subsídio 
para apresentarem os correspondentes recibos da renda sob pena de ser suspensa a 
atribuição do subsídio; ---------------------------------------------------------------------  
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e) Em cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo 
primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, conceder aos 
candidatos o prazo de dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 
o assunto.” ---------------------------------------------------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar da ata nela referido, documento que se dá por 
integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 
informação dos serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---   
Não estava presente a senhora vereadora Cláudia Guedelha, que a seguir à 
votação regressou à sala. -------------------------------------------------------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – JUNHO E JULHO 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 aos meses de junho e julho de 

2022, a atribuir aos beneficiários constantes no quadro anexo e autorizar o 
pagamento dos mesmos devendo o pagamento referente ao mês julho 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); ----------------------------------------------------------------  

d) Que o pagamento dos valores do subsídio de arrendamento referente à beneficiária 
titular do proc.º N.º 22/2020 fique condicionado à apresentação de prova de que 
realizou a candidatura ao programa “Porta 65 Jovem”; ----------------------------------  

e) Que o pagamento dos valores do subsídio de arrendamento referente à beneficiária 
titular do proc.º N.º 75/2021 fique condicionado à confirmação que apresenta toda 
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a documentação até ao final de maio de 2022; -------------------------------------------  
f) Que o pagamento dos valores do subsídio de arrendamento referente ao 

beneficiário titular do proc.º N.º 68/2020 fique condicionado ao 
esclarecimento/confirmação referente ao estado do bem imóvel existente em nome 
do beneficiário.” ---------------------------------------------------------------------------  

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. ----------------------   
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Victor Ferraz, 
com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de 
Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 
sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 
situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala. ----------------------------------   
= TRANSPORTES ESCOLARES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS – 

PROPOSTA = 
Foi apresentado um documento subscrito pela senhora vereadora Cláudia Guedelha 
através do qual, invocando o previsto na alínea u) do artigo trigésimo terceiro do Anexo 
I da Lei setenta e cinco, barra, dois mil e treze de doze de setembro, propõe que a 
câmara municipal autorize a disponibilização dos transportes solicitados pelo 
Agrupamento de Escolas de Ferreiras para deslocações às escolas de 2.º ciclo dos 
alunos do 4.º ano do Agrupamento de Escolas de Ferreiras, em vários dias de junho 
corrente. ---------------------------------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------   
Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 
regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, com 
fundamento no facto de fazer parte do júri dos concursos, e invocando o previsto 
na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento 
Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentando 
da sala, assumindo a presidência o senhor vice-presidente. ----------------------------   
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO 

DO POÇO DA ATABOEIRA - AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE 

D – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO =  
Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa José de Sousa Barra & 
Filhos, Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de 
caução, datado de vinte e cinco de maio 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 quinze por cento das cauções e quantias retidas para 
garantia da presente empreitada. ------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, homologar o auto de vistoria e 
mandar proceder à liberação de quinze por cento dos valores prestados para 
garantia da empreitada. ---------------------------------------------------------------------   
Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------   
= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO 

DO ROQUE - AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO PARCIAL DE 
CAUÇÃO = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa José de Sousa Barra & 
Filhos, Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de 
caução, datado de vinte e cinco de maio 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 quinze por cento das cauções e quantias retidas para 
garantia da presente empreitada. ------------------------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, homologar o auto de vistoria e 
mandar proceder à liberação de quinze por cento dos valores prestados para 
garantia da empreitada. ---------------------------------------------------------------------   
Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala 
reassumindo a presidência. ------------------------------------------------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO PARA 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS DA MARCA 

SCANIA, INCLUINDO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO – PROJETO 
DA DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO = 

Relacionado com este assunto e com origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, 
Energias e Gestão de Frotas, foi apresentado o Projeto da Decisão de Adjudicação do 
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------   
“Tendo sido aberto o procedimento referido em assunto, por deliberação tomada em 
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reunião de Câmara datada de 07-03-2022, foi convidada a empresa SCANIA 
PORTUGAL, S.A., com vista à apresentação de proposta, em cumprimento do artigo 
115.º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual. ------------------------------  
Até ao final do prazo concedido, verificou-se a apresentação de uma proposta por 
parte da firma convidada, que, nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do referido diploma 
legal, foi desencriptada e analisada pelo serviço, a fim de se elaborar o presente 
relatório. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Na sequência do que se encontra exposto, verificou-se ainda que não existem motivos 
de exclusão em virtude da não verificação de qualquer das situações previstas no n.º 2 
do artigo 70.º, n.ºs 2 e 3 do artigo 146.º, por remissão do n.º 2 do artigo 122.º, todos 
do CCP, na sua atual redação. -----------------------------------------------------------------  
Pelo exposto, sugere-se a adjudicação do fornecimento de peças e acessórios para 
viaturas da marca SCANIA, incluindo serviços de reparação e manutenção, até ao 
limite de 18.360,00 € + IVA, ao concorrente SCANIA PORTUGAL, S.A., de acordo com 
os preços para a mão-de-obra e desconto sobre o fornecimento de peças, apresentados 
na sua proposta: -------------------------------------------------------------------------------  
1. Preço Hora da mão-de-obra ---------------------------------------------------------------  
Classificação da mão-de-obra (oficina horário normal) --------------------------------------  
T--- 54,10€/hora ------------------------------------------------------------------------------  
S--- 56,30€/hora -----------------------------------------------------------------------------  
A---58,60€/hora ------------------------------------------------------------------------------  
B--- 63,10€/hora ------------------------------------------------------------------------------  
C--- 67,60€/hora ------------------------------------------------------------------------------  
D--- 74,40€/hora -----------------------------------------------------------------------------  
E--- 81,10€/hora ------------------------------------------------------------------------------  
F--- 87,90€/hora ------------------------------------------------------------------------------  
G--- 94,70€/hora -----------------------------------------------------------------------------  
H--- 101,40€/hora -----------------------------------------------------------------------------  
A estes valores acresce o IVA, à taxa legal em vigor, 23%. --------------------------------  
2. Taxas de desconto para peças e acessórios ----------------------------------------------  
As taxas de descontos para os vários grupos de peças e acessórios, podem variar entre 
os 5% e 20% sobre o PVP; --------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta que o concorrente já apresentou, juntamente com a sua proposta, 
alguns dos documentos de habilitação, deverá ainda apresentar os restantes 
documentos de habilitação ainda em falta, conforme indicado no ponto 9. do Convite. ----  
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Nos termos do n.º 2 do artigo 125.º do CCP, na sua atual redação, não há lugar à fase de 
audiência prévia. ------------------------------------------------------------------------------  
Deverá ser celebrado contrato escrito nos termos do disposto nos artigos 94.º a 106.º 
do CCP, na sua atual redação.” ----------------------------------------------------------------  
Este processo fazia-se acompanhar da minuta do contrato, documento que se dá por 
integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   
O senhor vereador Dinis Alves disse que gostaria de saber se estes equipamentos 
ou peças que vão ser solicitados para estas viaturas da marca Scania, são viaturas 
de recolha de resíduos, ou se são outro tipo de viaturas. ------------------------------  
O senhor presidente deu a palavra ao senhor vereador Ricardo Clemente. -----------  
O senhor vereador Ricardo Clemente julgou não ser viaturas para recolha de 
resíduos, mas pode perguntar especificamente qual é a função que estas viaturas 
têm, e depois passar a informação. --------------------------------------------------------  
Sobre esta situação, o senhor vereador Victor Ferraz julgou já ter referido isto 
no mês passado, aquando da abertura do concurso, e que é o facto de ser da 
marca Scania, não tem obrigatoriamente de ser levada à marca, para se fazer as 
intervenções que são necessárias. Disse que tem a ver com o preço de mão-de-
obra, e com o desconto de 5% a 20% no fornecimento de peças. Contudo, vê-se 
aqui o preço de mão-de-obra a começar nos 54 euros, até aos 101 euros, à hora. 
Tendo em conta que há outros serviços de mecânica que fazem este tipo de 
serviços, e que também compram peças da Scania, talvez se tivesse havido aqui 
um concurso aberto a vários candidatos, poderia o município ter poupado 
eventualmente alguns valores a nível destes preços que estão aqui contemplados e 
que quem anda nas oficinas sabe, já pagam bem à hora, mas não chegam a estes 
valores que estão aqui. Era nessa situação que achava que deveria ter havido um 
concurso em vez de ser um ajuste direto, ter sido um concurso público para 
minimizar estes valores de preço de mão-de-obra, porque apesar do desconto nas 
peças, vão pagar depois no preço da hora. -----------------------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente disse que aquilo que for melhor, da parte 
deles, está tudo bem. Agora tem que se ter em consideração três fatores, um 
deles é a falta de material, falta de peças, e estão a falar aqui, em certa 
maneira, da marca. Naturalmente haverá valores mais altos e outros valores mais 
baixos. O que acontece é a dificuldade que muitas vezes têm em encontrar as 
peças para as viaturas e encaixá-las para reparação, e esse é um problema que 
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têm diariamente. -----------------------------------------------------------------------------  
O senhor vice-presidente disse que a marca deve dar mais garantia das peças e 
durante mais tempo, do que um revendedor qualquer. -----------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que nas mecânicas têm garantido o serviço. 
O senhor vice-presidente voltou a referir as peças. -------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que, de qualquer das formas, as peças são 
encomendadas, e muitas vezes o problema é mesmo o preço da mão-de-obra, que 
encarece as intervenções. -------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que se pode ver isso. -----------------------------------------  
Salientou o senhor vereador Victor Ferraz que é importante fazer isso, porque 
depois vem referido na justificação, e que é a referência ao material, aquele 
artigo sobre o valor material, ou seja, só pode ser aquela empresa a fazer, e isso 
aqui não se aplica, neste aspeto não se aplica. Há outras situações que se aplica, 
tem mesmo que ser aquela marca, mas aqui não é o caso, ali a fundamentação 
pode não bater certo. -----------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que no tempo em que estão na garantia deve ser, fora 
disso, é discutível. ---------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que mesmo assim até isso a legislação já 
mudou, porque desde que sejam oficinas certificados mantem-se, desde que seja 
uma oficina certificada, é válido para as garantias das marcas. -----------------------  
O senhor presidente disse que se pode ver essa situação. ------------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente acrescentou que tem havido alguma 
dificuldade, e algumas viaturas ficam paradas à espera das peças, porque não há 
material para entrega, e isto às vezes requer alguns cuidados. Disse ainda que 
pode procurar saber informação melhor e passá-la, mas esta é uma realidade que 
têm na gestão de frota. ---------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do projeto de decisão: -----   
a) adjudicar o fornecimento de peças e acessórios para viaturas da marca 
SCANIA, incluindo serviços de reparação e manutenção ao concorrente SCANIA 
PORTUGAL, S.A. até ao limite de dezoito mil, trezentos e sessenta euros, 
acrescido do IVA; ----------------------------------------------------------------------------   
b) aprovar a minuta do contrato. -----------------------------------------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE DUAS 
VIATURAS PESADAS DE 19 TONELADAS, COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA 

DE FOSSAS – LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA – INFORMAÇÃO = 
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Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 
Contratação Pública e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte 
teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   
“Tendo em conta a informação dos serviços técnicos da DISU/DAVEGF, a caução 
prestada sob a forma de apólice de seguro caução, emitido por COSEC - Companhia de 
Seguro de Créditos, S.A. em 03/12/2018 no valor de € 19.874,90, pela empresa 
Hydraplan, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S.A., para cumprimento das 
obrigações contratuais relativas ao fornecimento de 2 viaturas pesadas, de 19 
toneladas, com equipamento de limpeza de fossas (Lote 2) encontra-se em condições de 
ser libertada.  ---------------------------------------------------------------------------------  
Assim, para cumprimento do disposto no n.º 3 do art.º 295.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em 
vigor, solicita-se autorização da Digníssima Câmara Municipal para a liberação da 
referida caução.” ------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, proceder nos precisos termos da informação dos 
serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 
= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – UNITED INVESTMENTS (PORTUGAL) 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A. - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 
Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente da 
câmara, em dezassete de junho corrente, através do qual determinou autorizar a 
emissão da licença especial de ruído a United Investments (Portugal) Empreendimentos 
Turísticos, S.A. para a realização de festa de casamento com DJ, no Beach Club Maré, 
no Pine Cliffs Resort, Albufeira no dia dezoito de junho de dois mil e vinte e dois, 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 municipal. -------------------------------------------   
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – ROCHETA & GONÇALVES, LIMITADA - 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente da 
câmara, em dezassete de junho corrente, através do qual determinou autorizar a 
emissão da licença especial de ruído a Rocheta & Gonçalves, Limitada para a realização 
do evento “Cuica Praia Rooftop Summer Party”, no Apoio de Praia Restaurante Cuica 
Praia, na Praia da Oura, no dia dezoito de junho de dois mil e vinte e dois, e, conforme o 
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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 municipal. ------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------   
= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – ALGARPIROTECNIA, LIMITADA - HOTEL 

SHERATON ALGARVE – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância 
foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------  
“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por 
Algarpirotecnia, Lda, cumpre informar o seguinte: ------------------------------------------  
- pretende o requerente o lançamento de fogo de artifício no Hotel Sheraton 
Algarve, durante as celebrações de jantar privado, na noite de 30 de junho, durante 
aproximadamente 15 minutos, no horário compreendido entre as 22h30 e as 24h00; -----  
- considera-se que o presente pedido se insere na tipologia de atividade ruidosa 
temporária na proximidade de edifícios de habitação, que é interdita aos sábados, 
domingos e feriados, e nos dias úteis entre as 20h e as 08h, nos termos conjugados do 
disposto na alínea b) do artigo 3.º e na alínea a) do artigo 14.º do Regulamento Geral do 
Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro;---------------------  
- o pedido para o lançamento de fogo de artifício, apenas poderá ser satisfeito se a 
Câmara Municipal conceder uma Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do 
RGR, sugerindo-se que seja concedido alvará por 15 minutos, no horário compreendido 
entre as 22h30 e as 24h00, dado o requerente não saber com precisão o horário de 
realização do espetáculo pirotécnico; --------------------------------------------------------  
- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 
taxa de 100€, nos termos da Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras 
Receitas do Município de Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 
publicado na II Série do Diário da República de 3 de Maio de 2010. -----------------------  
Informa-se, ainda, que a realização de espetáculos de fogo de artifício carece de 
parecer dos Bombeiros, encontrando-se o requerente a aguardar o mesmo. Assim, 
sugere-se, que a entrega do alvará de Licença Especial de Ruído fique condicionada à 
apresentação da referida autorização, uma vez que em termos da produção de ruído 
nada há a opor quanto à emissão do alvará de LER.” -----------------------------------------  
Este processo encontrava-se ainda instruído com a minuta de Alvará de Licença 
Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------   
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Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, deferir o 
pedido nos precisos termos da mesma. ----------------------------------------------------   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – COELHA, LIMITADA - RESTAURANTE 
PRAIA DA COELHA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância 
foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------   
“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Coelha, 
Lda, cumpre informar o seguinte: ------------------------------------------------------------  
- é pretensão do requerente a realização de evento com Dj, na festa de aniversário 
dos 40 anos do Restaurante Praia da Coelha, na Praia da Coelha, no dia 25 de junho, das 
18h às 24h; ------------------------------------------------------------------------------------  
- a licença não foi requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 15 dias 
úteis relativamente à data de realização do evento, não cumprindo o disposto no ponto 
2 do artigo 15.º do RGR, aprovado pelo D.L. 9/2007, de 17 de janeiro; --------------------  
- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 
de janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias 
na proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, 
e nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 
legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 
mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; ------------------------------------------  
- o presente pedido desde que considerado de interesse para o Município, poderá ser 
satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença Especial de Ruído, nos termos 
do artigo 15.º do RGR; ------------------------------------------------------------------------  
- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 
taxa diária de 75 € (sábados, domingos e feriados), nos termos da Secção I do Capítulo 
XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de Albufeira que consta do 
Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário da República de 3 de Maio 
de 2010.” --------------------------------------------------------------------------------------  
Este processo encontrava-se ainda instruído com a minuta de Alvará de Licença 
Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------   
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, deferir o 
pedido nos precisos termos da mesma. ----------------------------------------------------   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – UNITED INVESTMENTS (PORTUGAL) 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A. – FESTA DE CASAMENTO COM 
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MÚSICA AO VIVO - ESPAÇO TABU, NO PINE CLIFFS RESORT  
– DIA 8 DE JULHO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância 
foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------   
“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por United 
Investments (Portugal) Empreendimentos Turísticos, SA, cumpre informar o seguinte: --  
- é pretensão do requerente a realização de festa de casamento com música ao vivo 
no espaço Tabu no Pine Cliffs Resort, no dia 8 de julho, entre as 13:00h e as 22:30h; ----  
- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 
de janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias 
na proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, 
e nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 
legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 
mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; -------------------------------------------  
- o presente pedido desde que considerado de interesse para o Município, poderá ser 
satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença Especial de Ruído, nos termos 
do artigo 15.º do RGR; -------------------------------------------------------------------------  
- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 
taxa por dia ou fração de 50 € (dias úteis) e de 75 € (sábados, domingos e feriados), 
nos termos da Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do 
Município de Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II 
Série do Diário da República de 3 de Maio de 2010.” ----------------------------------------  
Este processo encontrava-se ainda instruído com a minuta de Alvará de Licença 
Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------   
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, deferir o 
pedido nos precisos termos da mesma. ----------------------------------------------------   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – UNITED INVESTMENTS (PORTUGAL) 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A. – FESTA DE CASAMENTO COM DJ - 

BEACH CLUB MARÉ, NO PINE CLIFFS RESORT – DIA 8 DE JULHO – 
INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância 
foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------   
“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por United 
Investments (Portugal) Empreendimentos Turísticos, SA, cumpre informar o seguinte: --  
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- é pretensão do requerente a realização de festa de casamento com atuação de DJ 
no Beach ClubMaré no Pine Cliffs Resort, no dia 8 de julho, entre as 22:30h e as 
02:00h; ----------------------------------------------------------------------------------------  
- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 
de janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias 
na proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, 
e nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 
legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 
mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; ------------------------------------------  
- o presente pedido desde que considerado de interesse para o Município, poderá ser 
satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença Especial de Ruído, nos termos 
do artigo 15.º do RGR; ------------------------------------------------------------------------  
- uma vez que a atividade ruidosa ocorre em véspera de fim de semana, considera-se 
que poderá ser concedido horário até às 02h, conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 16.º do RMRA; --------------------------------------------------------------------------  
- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 
taxa por dia ou fração de 50 € (dias úteis) e de 75 € (sábados, domingos e feriados), 
nos termos da Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do 
Município de Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II 
Série do Diário da República de 3 de Maio de 2010.” ---------------------------------------  
Este processo encontrava-se ainda instruído com a minuta de Alvará de Licença 
Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------   
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, deferir o 
pedido nos precisos termos da mesma. ----------------------------------------------------   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – SGEHR – SOCIEDADE GESTORA E 
EXPLORADORA DE HOTÉIS E RESORTS, S.A. - DIAS 3, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 

23 E 31 DE JULHO – INFORMAÇÃO = 
Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância 
foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------   
“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por SGEHR – 
Sociedade Gestora e Exploradora de Hotéis e Resorts, SA, cumpre informar o 
seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------  
- pretende o requerente a realização de eventos de casamento com música, a realizar 
em tenda no jardim do Hotel Nau S. Rafael Atlântico, nos dias 3, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 23 
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e 31 de julho, das 20h às 24h; ----------------------------------------------------------------  
- considera-se que o presente pedido se insere na tipologia de atividade ruidosa 
temporária na proximidade de edifícios de habitação, que é interdita aos sábados, 
domingos e feriados, e nos dias úteis entre as 20h e as 08h, nos termos conjugados do 
disposto na alínea b) do artigo 3.º e na alínea a) do artigo 14.º do Regulamento Geral do 
Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro;---------------------  
- o presente pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma 
Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ------------------------------  
- dada a existência de reclamações de ruído, apresentadas por um único reclamante, 
foi a Sociedade Gestora e Exploradora de Hotéis e Resorts, SA notificada, através do 
N/Ofício Ref.ª S-CMA/2019/15234 datado de 21/10/2019, para instalação de 
limitador de som no recinto (tenda) onde são efetuados os eventos de casamento, com 
respetiva entrega de Relatório que demonstrasse que o limite de emissão estabelecido 
não provocaria incomodidade na habitação do reclamante, ficando a emissão de alvarás 
de Licença Especial de Ruído para futuros eventos, condicionada ao cumprimento da 
notificação. O limitador de som encontra-se instalado, e o limite de emissão de 75 
dB(A) foi estabelecido através do Programa de Monitorização, como o limite admissível 
de ser produzido sem causar incomodidade na habitação do reclamante. A ligação do 
limitador e a respetiva transmissão de dados para plataforma durante a realização dos 
eventos, são condicionantes impostas no alvará de LER; ------------------------------------  
- foram emitidos alvarás de LER para os dias 26, 27 e 29 de maio e para os dias 1, 3, 
5, 7, 10, 16, 19, 23, 25, 27, e 30 de junho, não tendo até à data da presente informação 
sido rececionada qualquer reclamação de ruído relativa aos eventos realizados; ----------  
- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 
taxa diária de 50 € (dia útil) e 75 € (sábados, domingos e feriados), nos termos da 
Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de 
Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário 
da República de 3 de Maio de 2010.” ---------------------------------------------------------  
Este processo encontrava-se ainda instruído com a minuta de Alvará de Licença 
Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 
cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ----------------   
Foi deliberado, por unanimidade tendo em conta o teor da informação, deferir o 
pedido nos precisos termos da mesma. ----------------------------------------------------  
 
= OBRAS MUNICIPAIS – CONSULTA PRÉVIA - EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE 

F – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
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MUROS DE CONTENÇÃO PARA ESCADARIA/ARRIBA NA PRAIA DO PENECO – 
PROJETO DA DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO = 

Relacionado com este assunto e subscrito pelo júri do concurso, foi apresentado o 
Projeto da Decisão de Adjudicação do seguinte teor: ---------------------------------------   
“1 - INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta a Consulta Prévia referida em epígrafe, aberto por despacho de 
Reunião de Câmara, realizada a 17 de Maio de 2022, foram convidadas 3 entidades, 
tendo só uma das entidades apresentado proposta e outra entidade apresentado 
declaração que não iria apresentar proposta, pelo motivo de que o valor base do 
procedimento era inferior ao valor da sua proposta. Assim, a entidade que apresentou 
proposta, em cumprimento do art.º 15 do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, foi a seguinte: ---------------------------------  
• Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. – Proposta – 108.102,60€ (cento e 

oito mil e cento e dois euros, e sessenta cêntimos), com um prazo de fornecimento 
de 15 dias; ----------------------------------------------------------------------------------  

Os valores indicados não incluem o I.V.A. ----------------------------------------------------  
2 - PROPOSTA APRESENTADA --------------------------------------------------------------  
A entidade convidada apresentou proposta dentro do prazo limite concedido, até 25 de 
Maio de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos do n.º 1 do art.º 125 do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, foi aberta pelos serviços a proposta 
apresentada, a fim de se elaborar o presente relatório. ------------------------------------  
3 - ANÁLISE DAS PROPOSTAS -------------------------------------------------------------  
Analisada a proposta apresentada, foi possível constatar que os preços unitários 
apresentados são aceitáveis, não ultrapassando o preço base estipulado pelo Caderno 
de Encargos, além do que cumpre as demais cláusulas do mesmo. --------------------------  
4 - CONCLUSÃO ------------------------------------------------------------------------------  
Com base no atrás exposto, sugere-se para adjudicação do Empreitada de execução 
muros de contenção para escadaria/arriba na Praia do Peneco, aberto por despacho de 
Reunião de Câmara, realizada a 17 de Maio de 2022, à entidade Teixeira Duarte - 
Engenharia e Construções, S.A. pelo valor de 108.102,60€ (cento e oito mil e cento e 
dois euros, e sessenta cêntimos), nas condições da sua proposta e Caderno de Encargos. 
Nos termos do n.º 2 do art.º 125 do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, não há 
lugar à fase de audiência prévia.” ------------------------------------------------------------  
Este processo fazia-se acompanhar da minuta do contrato, documento que se dá por 
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integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos 
respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   
O senhor vereador Victor Ferraz perguntou, porque no documento não percebeu, 
se se trata dos únicos que apresentaram proposta, ou foram só os únicos que 
foram convidados. ----------------------------------------------------------------------------  
O senhor vice-presidente disse que é a empresa que lá estava, e isso está 
relacionado com os trabalhos complementares. -------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que se trata dos muros de suporte. ----------  
O senhor vice-presidente reforçou que é a empresa que lá estava a trabalhar. -----  
O senhor vereador Victor Ferraz questionou se isto é um aditamento. ----------------  
O senhor presidente disse que é uma consulta prévia. -----------------------------------  
O senhor vice-presidente informou que houve uma necessidade, e perguntou qual é 
o valor. ----------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse ser de cento e oito mil, cento e dois euros, e sessenta 
cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------  
Continuou o senhor vice-presidente dizendo que aquela obra tem tido ali um 
conjunto de vicissitudes e de trabalhos complementares, e está aqui o senhor 
vereador Dinis Alves que sabe bem o que é, desde que começou, havia uma fase 
de planeamento e um valor adjudicado. Depois surgiu a necessidade de, no âmbito 
da obra, e pensa que veio já também à reunião de câmara, trabalhos 
complementares relacionados com a questão da sustentabilidade da arriba, e este 
deve ser exatamente um trabalho complementar desse género. ------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que a sua dúvida é exatamente essa, se 
isto requer a necessidade de uma consulta prévia à parte. -----------------------------  
O senhor presidente disse que na introdução referem que foram convidadas três 
entidades. -------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vice-presidente disse que é uma consulta prévia. Considerou que a 
empresa está a fazer um trabalho extraordinário, tem havido aqui um conjunto de 
celeumas, quando é que a obra acaba, e é só para deixar também referido em ata 
o seguinte. Naturalmente, que queriam que a obra já estivesse concluída em 
junho, no princípio da época balnear. Não obstante, a questão de segurança é ali 
a nossa principal preocupação, para quem tem lá casa, para quem tem lá negócios, 
e para quem lá circula. Frisou que o tempo normal da obra, será sempre o tempo 
da segurança, da garantia de segurança. Disse saber, porque tem havido algumas 
situações, designadamente, quando é que a obra acaba, quando é que não acaba, 
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sublinhando que esta é uma das obras mais significativas que têm vindo a ser 
feitas na costa do Algarve, e aqui no município. Queria deixar também uma 
palavra de esclarecimento, porque a obra vai acabar, quando acabar dentro dos 
prazos de segurança definidos pela Teixeira Duarte, que é uma empresa 
completamente idónea, que montou o estaleiro em devido tempo, começou a obra 
em devido tempo, e aconteceu uma circunstância, e está aqui o senhor vereador 
Dinis Alves que sabe, que foi no decorrer da obra, surgiram questões de 
segurança. ------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que era sempre uma obra de risco. ----------  
O senhor vice-presidente realçou que não é de risco, é de segurança. ---------------  
Disse o senhor vereador Victor Ferraz que é de risco a intervenção. -----------------  
O senhor vice-presidente disse que a não intervenção é que era de risco, e julga 
que a empresa está a fazer um trabalho bom. Pensa que fica com uma garantia de 
segurança, e fica também uma garantia de requalificação daquela zona, porque 
aquela escadaria completamente iluminada, completamente recuperada, confere 
também um novo dinamismo ali aquela zona do Peneco, e era só para deixar este 
esclarecimento, porque tem havido aí um conjunto de comentários paralelos. ---------  
O senhor vereador Desidério Silva disse que queria acrescentar que tem, durante 
aquela obra e durante aquele processo, imaginado e pensado muitas vezes no 
senhor arquiteto Nascimento, que Deus tenha em paz e descanso, porque sabe 
bem o quanto outro executivo também sentiu na pele essas críticas e abordagens. 
Referiu que há pessoas que, por elas, nunca se fazia nada, ou seja, a própria 
natureza faria tudo sozinha, e depois não se conseguiria passar ali, não se 
conseguiria andar, mas era a própria natureza, as falésias já teriam caído, as 
areias têm conchas, mas se não houvesse conchas, com a maré cheia não havia 
praia, e isso é tudo muito complicado. Disse que a prioridade ali é claramente a 
questão da segurança, como diz e bem, o senhor vice-presidente, e essa 
experiência, eles também a tiveram quando foi da execução do elevador que é ali 
ao lado. O terreno com que se mexe não é uma coisa que saibam que é 
exatamente igual, é cavernoso, é frágil, são arribas. Pensa que nesse aspeto, em 
relação ao tempo, é o tempo da segurança, e subscreve isso, porque não se pode 
fazer uma intervenção naquele espaço sem ter em conta essa prioridade. Disse 
ainda que a empresa é de confiança, dá todas as garantias de qualidade, e é de 
referência nacional, e nesse aspeto, defenderá essa posição. --------------------------  
O senhor vereador Ricardo Clemente acrescentou a dificuldade que é fazer a obra 
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ali. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Desidério Silva concordou, lembrando a questão dos acessos, o 
estaleiro, e várias coisas. -------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que aquela obra surgiu uma vez que lá foi e verificou 
que estava em risco de queda e falou nisso, há já cerca de dois, três anos. Se 
não se tivesse feito a intervenção, provavelmente podia acontecer, num inverno 
destes, aquilo vir tudo por aí abaixo, e para evitar isso, a questão do tempo, tem 
que se manter a segurança e não fazer a obra à pressa. -------------------------------  
O senhor vereador Desidério Silva concordou, e disse que a Câmara, por eles está 
salvaguardada. --------------------------------------------------------------------------------  
O senhor presidente disse que está ultrapassado e ainda bem que a obra está a 
ser feita. --------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Victor Ferraz disse que tinha de ser feito. ------------------------  
O senhor vereador Dinis Alves questionou se os trabalhos não vão ser 
interrompidos, ao que o senhor vice-presidente respondeu que não. -------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do projeto de decisão: -----   
a) adjudicar a Empreitada de execução muros de contenção para escadaria/arriba 
na Praia do Peneco à entidade Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. 
pelo valor de cento e oito mil, cento e dois euros e sessenta cêntimos acrescido 
do IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------   
b) aprovar a minuta do contrato. -----------------------------------------------------------  
 

= 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): 11677 de 04-03-2022 ------------------------------------------  
Processo n.º: 502/1981 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Felismina Maria da Silva Martins Palma Santos -------------------------------  
Local da Obra: Estrada Quinta da Saudade, Montes Juntos, freguesia da Guia -----------  
Assunto: Pedido de licença especial de obras inacabadas -----------------------------------  

G – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer da Chefe da Divisão de Procedimentos 
Urbanísticos e de Apoio ao Investidor de seis de junho 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 dezasseis 
horas. -----------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA29154 de 02/05/2022 ------------------------------  
Processo n.º: 09/2021/50528 ----------------------------------------------------------------  
Requerente: Pelos Caminhos da Montanha, Lda. ---------------------------------------------  
Local da Obra: Rua da Igreja Velha, n.º 36, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----  
Assunto: Vistoria de Conservação do Edificado ---------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número treze, 
barra, dois mil e vinte e dois e mandar proceder conforme sugerido no parecer da 
Divisão de Fiscalização e Vistorias de trinta de maio de dois mil e vinte e dois. ----  
♦ Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA34785 de 17/05/2021 e SGDCMA49581 de 16-
07-2021 ---------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 09/2021/25770 ----------------------------------------------------------------  
Requerente: Maria Filomena Correia da Luz -------------------------------------------------  
Local da Obra: Rua Raul Brandão, n.º 33, 1.º Esq.º, Fração “C”, 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 de Procedimento 
Administrativo e tendo em conta a informação da Divisão de Fiscalização e 
Vistorias de trinta de maio de dois mil e vinte e dois. ----------------------------------  
Mais delibera esta Câmara mandar transmitir ao requerente o teor da presente 
deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------  
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♦ Requerimento (s) n.º (s): 4070 de 24-01-2022 -------------------------------------------  
Processo n.º: 29/2017 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Nélia Cristina Gonçalves Luz ----------------------------------------------------  
Local da Obra: Urbanização Quinta do Poço, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----  
Assunto: Pedido de licença especial de obras inacabadas -----------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado declarar a caducidade do licenciamento (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 doze meses. ----------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 16877 de 16-04-2019; E-CMA55808 de 28-10-2021 e 
SGDCMA71496 de 28-10-2021 ---------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 42CP/2016 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: Marina Popova e Iana Pshenichnikova ------------------------------------------  
Local da Obra: Salgados ou Vale Rabelho, Lote n.º 11, freguesia da Guia -------------------  
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 período de doze meses. ------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 18535 de 06-05-2020 -----------------------------------------  
Processo n.º: 50CP/2009 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: Nuno M. da Silva Durão Fontainhas --------------------------------------------  
Local da Obra: Rua Cândido Guerreiro, Lote n.º 20, Montechoro, freguesia de Albufeira 
e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Comunicação Prévia – Construção de piscina ---------------------------------------  
Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado com os fundamentos constantes da deliberação 
camarária de dois de março de dois mil e vinte e um e tendo em conta a 
informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de oito de 
maio de dois mil e vinte e um (no sentido de que o comunicante não apresentou 
qualquer pronúncia face àquela deliberação) inviabilizar a presente comunicação 
prévia (por força do disposto no número oito do artigo trigésimo quinto do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação) devendo informar-se o interessado de que 
não pode executar a obra. ------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado remeter o processo para a Divisão de Fiscalização e Vistorias 
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para efeitos de fiscalização do cumprimento da presente. ------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 50652 de 31-10-2018; 55841II de 30-11-2018; 55841 de 
30-11-2018; 12075II de 11-03-2020 e 12075 de 11-03-2020 ------------------------------  
Processo n.º: 31CP/2018 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: Yohann Henri Antoine Fievet ---------------------------------------------------  
Local da Obra: Patroves, Lote n.º 24, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------  
Assunto: Comunicação Prévia – Construção de edificação unifamiliar, piscina e muros de 
vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  
Prazo Ultrapassado ---------------------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado com os fundamentos constantes da deliberação 
camarária de dois de março de dois mil e vinte um e tendo em conta a informação 
da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de oito de maio de dois 
mil e vinte e um (no sentido de que o comunicante não apresentou qualquer 
pronúncia face àquela deliberação) inviabilizar a presente comunicação prévia (por 
força do disposto no número oito do artigo trigésimo quinto do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação) devendo informar-se o interessado de que não pode 
executar a obra. -----------------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado remeter o processo para a Divisão de Fiscalização e Vistorias 
para efeitos de fiscalização do cumprimento da presente. ------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 1391 de 08-01-2021; 48229 de 15-09-2021; 60871 de 25-
11-2021 e 23686 de 03-05-2022 ------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 64/2009 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Consórcio – Construção Civil, Unipessoal, Lda. ---------------------------------  
Local da Obra: Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação unifamiliar e muros – 
Legalização ------------------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 
em conta o parecer técnico de treze de junho de dois mil e vinte e dois e 
informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte e 
seis de maio de dois mil e vinte e dois. ---------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 7264 de 18-02-2019; 13744II de 28-03-2019; 13744 de 
28-03-2019; 13744 de 28-03-2019; 57445 de 22-12-2020; 11922IT de 04-03-2021; 
11922II de 04-03-2021; 11922CE de 04-03-2021 e 11922 de 04-03-2021 ---------------  
Processo n.º: 718/1978 -----------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Célia Maria Coelho Andráz Arroja ----------------------------------------------  
Local da Obra: Rua Nova n.º 38, 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 três de junho 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 dezasseis 
horas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 22743PU de 04-06-2020; 22743 de 04-06-2020; 19793 
de 16-04-2021 e 24628 de 06-05-2022 -----------------------------------------------------  
Processo n.º: 11CP/2020 ---------------------------------------------------------------------  
Requerente: Catarina Mendes de Almeida Iglésias de Oliveira e Outro --------------------  
Local da Obra: Quinta da Balaia, Branqueira, Lote n.º 66, freguesia de Albufeira e 
Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Pedido de anulação do procedimento relativo ao pedido de comunicação prévia 
– Alteração e ampliação de moradia unifamiliar e construção de piscina referente ao 
requerimento 22743 de 04/06/2020 --------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de anulação da pretensão 
referente aos requerimentos vinte e dois mil, setecentos e quarenta e três de 
quatro de junho de dois mil e vinte, apresentada no requerimento vinte e quatro 
mil, seiscentos e vinte e oito de seis de maio de dois mil e vinte e dois, com 
fundamento na informação técnica de vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e 
dois. -------------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 8159 de 10-02-2021; 62714 de 07-12-2021; 17181 de 30-
03-2022; 22310DREOP de 27-04-2022 e 22310 de 27-04-2022 --------------------------  
Processo n.º: 24/2021 ------------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Albano Olivério Gonçalves ------------------------------------------------------  
Local da Obra: Vale Parra, freguesia da Guia ------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação, piscina, casa de máquinas e 
muros de vedação -----------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
técnica de vinte e quatro de maio de dois mil e vinte dois, concedendo o prazo de 
sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 15353 de 21-03-2022 e 18979 de 08-04-2022 --------------  
Processo n.º: 4/2019 -------------------------------------------------------------------------  
Requerente: José Manuel Ferreira Santos --------------------------------------------------  
Local da Obra: Bairro dos Pescadores, n.º 6, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ----  
Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar – Legalização ----------------------  
Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
técnica de trinta de maio dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de sessenta 
dias para resposta. --------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 19412 de 14-04-2021 ------------------------------------------  
Processo n.º: 155/2003 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Manuel Amado Rodrigues -------------------------------------------------------  
Local da Obra: Quinta da Orada, Lote n.º 32, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---  
Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar com piscina e muro de vedação – 
Legalização ------------------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
técnica de vinte e seis de maio de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 
sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 16098 de 29-03-2021 ------------------------------------------  
Processo n.º: 27/2021 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Paulo Manuel Antunes Carreira -------------------------------------------------  
Local da Obra: Páteo ou Campo da Senhora da Orada, Lote n.º 50, freguesia de 
Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina, muro de vedação e 
portão de entrada -----------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  
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Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de treze de junho 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 dezasseis 
horas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 64282 de 16-12-2021 e 18047 de 04-04-2022 ---------------  
Processo n.º: 06/2021/64282 ----------------------------------------------------------------  
Requerente: Daniel dos Reis Neves -----------------------------------------------------------  
Local da Obra: Cortesões, freguesia de Ferreiras ------------------------------------------  
Assunto: Certidão - Destaque de uma parcela de terreno ----------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 
fundamentos expressos no parecer técnico de seis de junho 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 dezasseis 
horas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 26544 de 02-07-2020; 27433 de 07-07-2020 e 19723 de 
12-04-2022 ------------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 570/1986 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Jubilantseason, Lda. ------------------------------------------------------------  
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Local da Obra: Brejos, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------------------  
Assunto: Exposição – Requerendo pedido de desistência relativo à alteração de 
empreendimento de turismo no espaço rural – Hotel Rural – Legalização, referente aos 
requerimentos n.º 26544 de 02/07/2020 e 27433 de 07/07/2020 -----------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de desistência da pretensão 
referente aos requerimentos vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro de 
dois de julho de dois mil e vinte e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e três 
de sete de julho de dois mil e vinte, apresentada no requerimento número 
dezanove mil, setecentos e vinte e três de doze de abril de dois mil e vinte e 
dois, com fundamento na informação técnica de vinte e seis de maio de dois mil e 
vinte e dois. ----------------------------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 55808 de 15-12-2020 ------------------------------------------  
Processo n.º: 83/2020 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: João Carlos Palmeira Capelão ---------------------------------------------------  
Local da Obra: Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------  
Assunto: Licença – Demolição parcial com alteração do existente e construção nova -----  
Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
técnica de vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo 
de sessenta dias para resposta. ------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 23979 de 07-05-2021 -----------------------------------------  
Processo n.º: 456/2003 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Luís Francisco Martins da Cunha -----------------------------------------------  
Local da Obra: Terras Novas, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------------------  
Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar – Legalização -----------  
Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
técnica de trinta de maio de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 
sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 15830 de 15-04-2020; 57346PT de 22-12-2020; 57346 de 
22-12-2020; 573456II de 22-12-2020 e 22376 de 27-04-2022 --------------------------  
Processo n.º: 347/1964 -----------------------------------------------------------------------  
Requerente: Raquel Elisa Cortijo de Sá ------------------------------------------------------  
Local da Obra: Cerro da Piedade, Praceta Samora Barros, n.º 9 A, freguesia de 
Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  
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Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar, construção de piscina e alteração 
de muros de vedação --------------------------------------------------------------------------  
Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado nos 
termos da informação técnica de trinta e um de maio de dois mil e vinte e dois. ---  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 19823 de 16-04-2021 e 13454 de 11-03-2022 ---------------  
Processo n.º: 36/2021 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: António Manuel Teixeira Pires--------------------------------------------------  
Local da Obra: Tinoca, freguesia de Paderne ------------------------------------------------  
Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação -------  
Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
técnica de trinta e um de maio de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 
sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os fundamentos 
expressos no parecer técnico de catorze de junho de dois mil e vinte e dois, que 
se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, é intenção desta 
edilidade declarar a caducidade do procedimento de licenciamento no âmbito do 
processo cento e cinquenta e seis, barra, dois mil e oito referente ao mesmo 
local, com fundamento no disposto no número seis do artigo vigésimo do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação. -----------------------------------------------------  
♦ Requerimento (s) n.º (s): 16622IT de 20-04-2020; 16622 de 20-04-2020; 4887IT 
de 27-01-2021; 4887 de 27-01-2021; 7352IT de 05-02-2021; 7352 de 05-02-2021; 
31763IT de 16-06-2021; 31763II de 16-06-2021; 31763 de 16-06-2021; 59006 de 16-
11-2021; 1042IT de 06-01-2022; 1042 de 06-01-2022; 4647II de 26-01-2022 e 4647 
de 26-01-2022. --------------------------------------------------------------------------------  
Processo n.º: 17/2020 ------------------------------------------------------------------------  
Requerente: Oleksandr Rudnitskly -----------------------------------------------------------  
Local da Obra: Vale Pedras, Lote n.º C 45, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------   
Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação -------  
Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------   
Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 
em conta o parecer técnico de catorze de junho de dois mil e vinte e dois e 
informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de treze de 
junho de dois mil e vinte e dois. ------------------------------------------------------------  
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♦ Requerimento (s) n.º (s): 14284 de 15-03-2022 ------------------------------------------  
Processo n.º: 1/2009 -------------------------------------------------------------------------  
Requerente: PolicitY, Lda. e Ricardo Sequeira, Lda. -----------------------------------------  
Local da Obra: Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------   
Assunto: Licença – Obras de Urbanização ---------------------------------------------------  
Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado mandar transmitir ao requerente a 
informação técnica de dois de junho de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo 
de sessenta dias para resposta. ------------------------------------------------------------  
Não estava presente o senhor vereador Desidério Silva. --------------------------------   

= APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA = 
Considerando estarem minutadas todas as deliberações da presente reunião, propôs o 
senhor presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo quinquagésimo 
sétimo do Anexo I da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de 
setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da ata em minuta. ---------  
Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a 
minuta, também por unanimidade. ----------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO = 
Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. --------------  

= ENCERRAMENTO = 
E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas onze horas e quinze minutos, foi a 
reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser assinada pelo 
senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, diretora de 
Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que secretariei. -------  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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