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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2022 

Ao segundo dia do mês de agosto 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 pública da Câmara Municipal de Albufeira, sob a presidência do seu 

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

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

Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, Victor de Oliveira Ferraz, Cláudia 

Cristina Dias Guedelha e António Abel Zua Coelho. --------------------------------------  

Participou o vereador senhor Carlos Manuel da Conceição Oliveira, 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 

senhor vereador Desidério Jorge da Silva, que informou da sua impossibilidade de 

participar na reunião. -------------------------------------------------------------------------  

Secretariou a chefe da Divisão de Recursos Humanos, Carla de Lurdes Venâncio 

Guerreiro, em substituição, por motivos de férias, da diretora de departamento 

municipal do Departamento de Gestão e Finanças. ------------------------------------------    

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

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

= AUDIÇÃO DO PÚBLICO = 

O senhor presidente saudou os presentes e agradeceu a presença de todos. Disse 

que hoje é uma reunião pública, e embora falte ainda um vereador vão começar, e 

convidou o primeiro munícipe inscrito a intervir. ------------------------------------------  

 Marcos Bila – O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia senhor 

presidente, bom dia excelentíssimos vereadores e vereadora, companheiros, 

funcionárias. Bom, eu fiz ontem uma entrega de um abaixo-assinado sobre a questão do 

ambiente, no executivo, que deu entrada, e efetivamente este abaixo-assinado deveria 

ter sido entregue e lido na última Assembleia Municipal, mas devido a situações, a 

obrigações para com o município, eu tinha um concerto lá em baixo, no Largo Engenheiro 

Duarte Pacheco, não me foi permitido estar presente. Pois eu gostaria de ter feito, 

ter-me manifestado na Assembleia Municipal, no entanto, vou, como isto está 

fresquinho, se me dão licença, vou ler um bocado aqui o documento que foi entregue 

ontem: “Senhor presidente do Município de Albufeira, serve o presente para vos enviar 

mais um abaixo-assinado de residentes da baixa de Albufeira, relativamente à 

tranquilidade e descanso dos mesmos, assim como a poluição sonora de música ao vivo, 
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está em itálico, que perturba não somente os residentes, assim como os 

estabelecimentos de comércio, restaurantes e unidades de alojamento no seu exercício 

negocial. O documento anexo não é mais do que uma solicitação entregue na autarquia a 

14 de fevereiro de 2020, datado de 5 de fevereiro de 2020, que transparece que o 

mesmo foi ignorado, pois manteve-se o não cumprimento das regras do Regulamento 

Municipal de Ruído Ambiental, o 332/2016, aprovado em Diário da República, na II.ª 

Série, de 29 de março de 2016. A desculpa da pandemia não serve, pois poderia ter 

sido moralizada toda uma conduta irresponsável, lucro a qualquer preço. Excelentíssimo 

senhor presidente, cientes da sensibilidade de Vossa Excelência, a qual já manifestada 

na reunião de executivo no passado dia 5 de julho de 2022, quando estivemos cá, 

medidas urgentes e o reflexo da autoridade autárquica para com os prevaricadores, 

que não têm sido visíveis no terreno, passa a ser um facto”. Pronto, eu agora ler aqui um 

bocado o abaixo-assinado: “Os moradores da baixa de Albufeira têm disposto 

pessoalmente a sua indignação e revolta sobre o ruído audível de dia e de noite, todos 

os dias. Na última reunião de câmara realizada a 5 de julho de 2022, vêm expor e 

requerer a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara de Albufeira, o seguinte. 

Foi manifestado pelos moradores da baixa de Albufeira profunda indignação pela falta 

de consideração e respeito pelo descanso de quem reside nesta zona de Albufeira. Foi 

dito que o ruído é insuportável, noite após noite, causam distúrbios na saúde e a 

tranquilidade dos moradores. A título de exemplo, assistimos diariamente à música ao 

vivo, desde as 20 às 24, sem cumprimento dos decibéis permitidos, uma vez ser audível 

um ruído ensurdecedor. Por outro lado, a partir das 24 até às 4 da madrugada, 

assistimos e ouvimos música ao vivo e de DJ, bem como cantares e gritos audíveis no 

interior dos estabelecimentos, porque não fecham as portas, nem isolam o som, que é o 

que está regulamentado. Por último, uma situação que também aflige os moradores, é o 

ruído que o estabelecimento comercial denominado Fiesta, porque aquilo agora tem 

outro nome, faz até às 6 da madrugada, com implicação nas estruturas dos edifícios 

contíguos. Sabemos que noutras cidades e países, os direitos dos moradores e 

residentes são prioritários perante atividade e estabelecimento de diversão noturna. 

Verifica-se que os princípios e direitos dos moradores não estão salvaguardados, muito 

pelo contrário, existe clara violação do direito ao descanso, constitucionalmente 

consagrado no Regulamento Municipal do Ruído Ambiental, 332/16, aprovado em Diário 

da República, em 29 de março de 2016. É evidente a incapacidade e a negligência das 

entidades competentes, para fiscalizar e dar cumprimento às violações, e 

comportamentos dos empresários que não respeitam ninguém. Exigimos respeito e 
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salvaguarda dos nossos direitos, que tal como os demais munícipes que residem noutras 

zonas do concelho de Albufeira, pagamos os nossos impostos, e como tal temos que ter 

o mesmo tratamento, ou seja, proteção e cumprimento da lei.” Depois há aqui uma série 

de assinaturas, que nós nem sequer fomos a outras zonas do centro de Albufeira, foi 

exatamente ali na zona onde nós habitamos. São pessoas que têm cá, estão cá 

comerciantes, porque efetivamente, é lamentável em que hajam lojas abertas, hajam 

bares com esplanadas que estejam snack-bares e estejam a levar com aquele granel da 

música ao vivo. Depois queria, tinha aqui mais duas ou três coisas que queria falar. Como 

não há, quando nós expomos a nossa ideia, e efetivamente a resposta do executivo, não 

há, não há possibilidade de resposta, eu queria deixar aqui uma situação. É que segundo 

foi mencionado pelo senhor vice-presidente na última reunião, está ser estudado um 

regulamento, está a ser preparado um regulamento, todos os anos há regulamentos. 

Agora, efetivamente, é o mais do mesmo, e além disso serem feitos os regulamentos e 

não serem ouvidas todas as partes envolvidas e interessadas nisso, que são os 

comerciantes, são os locais, e é a Associação, é a Associação que salvaguarda toda a 

questão da animação da avenida 25 de abril, e da Sá Carneiro que, diga-se de passagem, 

é lamentável, e eu já assisti em que hajam reuniões prévias, podem ser reuniões de 

trabalho à hora do almoço, podem ser o que seja. Agora o que acontece é que isso já 

não é só deste executivo, já foi, já foi dos outros executivos anteriores, em que o 

vereador do pelouro na altura, pois as coisas eram cozinhadas, e eu tenho que dizer que 

são cozinhadas, estou num restaurante têm de ser cozinhadas, têm de ter o seu devido 

tempero. Agora, efetivamente, houve um executivo, em tempos, em que a vereadora do 

pelouro, do pelouro, do ambiente, ela fazia questão que estivessem presentes o 

representante dos habitantes da zona, com o senhor presidente da Associação de 

Animação, e chegámos a algum consenso, chegámos efetivamente. Agora assim, eu por 

acaso tenho um documento numa proposta de 2020, de 2020 ou de 2018, dessa 

Associação, em que na altura o senhor presidente da Associação estava altamente 

indignado com a sugestão da redução dos horários, porque iria criar uma série de 

situações. Nós fizemos um abaixo-assinado a congratularmos que esse regulamento 

fosse para a frente, é lamentável, é lamentável, e vejam só como é que é, em que este 

senhor presidente andava com uma pasta lá em baixo, a pedir às pessoas todas que 

assinassem aquilo, porque as pessoas viviam daquilo, e inclusivamente, aos 

fornecedores, fosse lá de onde é que fosse, para entregar, para entregar aqui na 

Câmara. Isto sinceramente, não quero dizer que isto, que o caminho está armadilhado, 

mas o que é um facto é que as coisas estão, estão assim um bocado em baixo. Em 
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relação à questão dos processos anteriores, posso-vos dizer que eu tive uma conversa 

na altura com o vereador, do pelouro, em que perguntei: Eu tenho um processo, aliás, 

tenho ali, tenho o processo de vários anos, e foi-me dito pelo senhor vereador que 

quando, essa situação, mudava, quando havia mudança e havia eleições, todos os 

processos anteriores, pura e simplesmente eram, metidos para arquivo, não seguiam. 

Que é uma coisa indescritível, e eu, aliás, mostrei na altura, a minha estupefação, 

porque as coisas não transitam de um ano para o outro, não transitam de um executivo 

para o outro, era uma coisa lamentável. E posso-vos dizer que, na altura, um dos 

representantes dos vereadores que era presidente do executivo, foi contactado, foram 

contactados elementos a perguntar como é que resolviam aquela situação que as 

pessoas viviam lá em baixo. Não foi o senhor presidente na altura, mas foram técnicos 

e foram alguns vereadores que disseram “quem tiver mal, mude-se”, que é uma coisa que 

é lamentável. E eu gostava, de deixar aqui a sensibilidade, deixava aqui a sensibilidade 

do senhor presidente, e deixava a sensibilidade, e espero bem que haja a sensibilidade 

em relação aos outros elementos que têm, essa situação para salvaguardar. Muito 

obrigado.” --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção e deu a palavra ao próximo munícipe.  

 Ruben Barulho - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia, bom dia 

senhor presidente, bom dia senhores vereadores. Eu, no seguimento, pronto, a questão 

que eu queria fazer era, concretamente, relativamente a essa Comissão que o senhor 

vice-presidente disse na última Assembleia ou na última reunião de câmara, era, no 

fundo, perceber quem são os elementos que constituem essa Comissão, com que 

objetivos é que essa Comissão está a ser criada, e qual é o contacto dessa Comissão, 

para que no fundo nós possamos também participar com essa Comissão. Relativamente 

aos estabelecimentos de qualquer estabelecimento, ou quaisquer estabelecimentos, 

todos eles obedecem a critérios e a regulamentos que têm de cumprir, para terem 

licença. Ora, por que razão é que não está a ser feita fiscalização? É uma pergunta 

muito concreta, por que razão é que não está a ser feita a fiscalização, considerando 

que como foi aqui dito na última reunião de câmara, que os equipamentos de medição de 

som estão a funcionar. Portanto, essa é a minha pergunta e, em terceiro lugar, queria 

perguntar, sendo que a câmara é a entidade que deverá fiscalizar, penso eu que é a 

câmara, se a câmara não fiscaliza, qual é a entidade pública que pode fazer com que a 

câmara o faça, que a câmara fiscalize, porque não o está a fazer. Acho que, eu a semana 

passada fui à baixa de Albufeira, é um terror. É música muito alta, e eu não digo que 

seja toda a baixa, agora há situações pontuais que têm de ser corrigidas. E é tudo, 
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muito obrigado.” -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente agradeceu também a intervenção e deu a palavra ao próximo 

munícipe. --------------------------------------------------------------------------------------  

 Humberto dos Santos - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Senhor 

presidente, senhores vereadores, bom dia. Eu, na verdade, venho manifestar aquilo que 

já na mesa anterior se falou, mais o meu vizinho, o senhor Manuel, que tinha falado aqui, 

que o senhor presidente disse que iriam entrar em contacto com ele por causa da 

situação do AL, dos barulhos, daquilo e daqueloutro. Eu disse que viria, e ele disse “olha 

aproveita e fala lá ao senhor presidente sobre essa situação”, porque aquilo é ilegal, 

aquilo quando, sabe como é que são, cinco, seis, sete, oito raparigas ou rapazes em 

conjunto, até não é quando saem, mas quando chegam às 5, 6 da manhã, é uma 

barulheira ensurdecedora. A mim, na verdade, não me prejudica muito porque e estou 

do outro lado, mas aquele lado prejudica bastante. A GNR tem lá ido, uma das vezes foi 

lá e resolveu aquilo de uma forma muito interessante. Quando lá chegaram já não havia 

barulho nenhum, mas estava lá o senhor Manuel, que estava lá na varanda e manifestou-

se: olhe estiverem aqui e estão há meia hora que se foram deitar. A GNR, de uma forma 

interessante, como eu acabei de dizer, ai é? Fizeram barulho até agora, então agora 

vou eu acordá-las. Subiram as escadas, tocaram à campainha e chamaram à atenção: a 

partir de agora não quero mais barulho. Há dois dias que não há barulho.” -----------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção do munícipe. Referiu depois que a 

questão do ruído é transversal às duas primeiras intervenções, a do senhor Marcos 

Bila e a do senhor Rubem Barulho, relembrando que já foram queixosos na última 

sessão pública de câmara, realizada em julho. Sobre esta Comissão, disse que 

depois irá passar a palavra ao senhor vice-presidente, que é quem tem o pelouro. 

Convinha que, se realmente viesse alguma coisa, em termos daquilo que são os 

próprios prevaricadores, se realmente os há, e aparentemente há, é vislumbrado 

subjetivamente, mas de qualquer das maneiras, vê-se e sente-se, e os munícipes 

são testemunhas disso. Disse que viu o abaixo-assinado hoje, e esteve a lê-lo há 

pouco, vincando que não interessa se são mil pessoas ou dez mil, basta uma, 

porque a ser verdade, é uma questão que se tem realmente que regularizar, 

contudo, não é fácil. Sublinhou que tem de ser com a participação de todos, desde 

os modos de agir, aos modos de trabalhar, até os modos de fiscalizar, e isso é 

inevitável. Lembrou depois que estão no mês de agosto, um mês onde há muitas 

pessoas, e não se pode tirar o exemplo de Albufeira por aquilo que é a baixa da 

cidade ou por aquilo que é a avenida Sá Carneiro. Umas vezes é mais na baixa da 
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cidade, outras vezes é mais na avenida Sá Carneiro que fazem esse ruído, e como 

é evidente, terá de vir a ser, de alguma forma, demovido esse tipo de 

comportamentos, porque realmente não ajuda muito, pelo menos a parte do 

turismo. Considerou que não será com a música mais alta que virá para cá mais ou 

menos turismo, embora se saiba que o comportamento de grupo e social, por 

vezes, faça ou obrigue a fazer determinado tipo de comportamentos que não são 

adequados à convivência social e harmónica das pessoas. Em seguida, deu a palavra 

ao senhor vice-presidente. ------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente cumprimentou todos os presentes, e considerou muito 

importante que as matérias que afetam o funcionamento da cidade sejam aqui 

expostas, e este é também um dos locais próprios. Relembrou que estiveram aqui 

há menos de um mês, e na altura teve oportunidade de dizer que estavam a tratar 

do assunto, iam criar uma Comissão interna, acrescentando que nem sequer sabia 

se havia uma Associação de Moradores, verdadeiramente registada, como existe 

da 25 de abril, e também desconhece se, eventualmente, existe alguma 

Associação de Moradores da Baixa da Cidade. É só nesse sentido para que depois, 

eventualmente numa fase posterior, possam trazer, não há qualquer tipo de 

problema. Disse depois que é muito objetivo relativamente a esta matéria, 

vincando que estão aqui para trabalhar, e essa é a vontade deles. Referiu que há 

três semanas tiveram esta conversa, e naturalmente que em três semanas há 

muito trabalho para percorrer. Disse que têm feito muito trabalho nesse sentido, 

e informou que ainda recentemente, na Assembleia Municipal, conseguiram resolver 

uma situação que estava pendente relativa ao ruído na Marina de Albufeira, o que 

demonstra que estão a trabalhar. Não sabe se foi o senhor Manuel, que tem as 

vivendas ali por trás da BP, mas também esteve na Assembleia Municipal, e ele 

teve oportunidade de o receber esta semana aqui na Câmara, e foram 

desenvolvidas algumas diligências com a GNR, e isto só para dizer que estão 

efetivamente preocupados com o assunto. Agora, e realisticamente, em três 

semanas não se consegue resolver um paradigma que tem dez, vinte ou trinta 

anos. O que disse, e reitera, é que efetivamente estão a trabalhar nesse sentido, 

e tanto há fiscalização, que na realidade havia uma situação, volta a dizer, na 

Marina, que estava pendente e foi resolvida precisamente devido à atitude de 

fiscalização, por parte da Câmara e o acompanhamento. Se o munícipe lhe disser 

que o problema é reiterado e já tem anos, não podem esconder que não é. Se lhe 

disser que por parte dos empresários também deveria haver algum tipo de 
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contenção, também é verdade. Se lhe disser que defendem, o executivo, aquilo 

que é a equidade entre o garante da animação e o descanso que está 

regulamentado pela lei, muito bem. Não obstante, julga que o senhor Marcos Bila 

também tem que dar aqui um bocadinho de oportunidade ao tempo, porque ele não 

sabe como é que foi, em 2020, o processo, e só lhe está a dizer aquilo que lhe 

disse na reunião passada. Disse depois que ele e o senhor vereador Ricardo 

Clemente estão a trabalhar, no sentido de criar uma Comissão interna que passará 

pela gestão entre a Polícia Municipal, entre os serviços de fiscalização, e entre a 

GNR. Informou que essa Comissão já começou a ser trabalhada, mas neste altura 

de agosto é complicadíssimo, porque a maior parte dos serviços, às vezes, estão 

de férias, outros estão ausentes. Sublinhou que é só para dizer ao munícipe que, 

efetivamente, e volta a reiterar aquilo que disse há três semanas atrás, isto é, 

para o ano garantidamente que a situação não vai estar igual. Realçou que podia 

estar aqui a dizer-lhe que vai resolver o problema para a semana, mas não se 

consegue resolvê-lo de um momento para o outro. Agora que há fiscalização, há, 

ele próprio e o senhor vereador Ricardo Clemente têm trabalhado muito para esse 

efeito, a Polícia Municipal têm-se deslocado aos locais, tem sido aferido aquilo que 

é o sonómetro e, como tal, sabe quais são alguns problemas que existem lá. Disse 

ainda ao munícipe que tem, da parte deles, o compromisso para resolver o 

problema. Agora, se este lhe disser a ele, que ele vai resolver o problema no 

espaço de três ou quatro dias, ou num mês, ou em três semanas, não consegue, 

efetivamente, fazê-lo, porque é um paradigma que tem anos. Não obstante, e da 

parte deles, e ele não sabe se esta Associação de Moradores está constituída ou 

não, formalmente.----------------------------------------------------------------------------  

Sugeriu o senhor vice-presidente que houvesse, pelo menos, uma 

representatividade da Associação de Moradores, que represente toda a baixa dos 

residentes, ou então que estes dois munícipes possam, numa fase posterior, ser 

chamados, para que possam também desenvolver essa proximidade. Relembrou 

também que o senhor presidente disse uma coisa muito importante nas últimas 

reuniões, e que é, a função deles aqui é efetivamente executiva, mas têm uma 

proximidade muito forte com a sociedade civil e com os munícipes e, por isso, essa 

é a prioridade e a responsabilidade deles. ------------------------------------------------  

 Marcos Bila - O munícipe disse: “Não responderam às perguntas.”  ---------------------  

O senhor presidente disse que a resposta foi isso, precisamente. Disse que não é 

possível, pode ser tentado de uma forma, de um dia, dois ou três dias, as coisas 
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irem melhorando, tal como foi melhorado e resolvido, ressalvando que nunca se diz 

que está resolvido, de um momento para o outro acontece coisas, mas pelo menos 

temporariamente está resolvida a questão na Marina, e à semelhança disso, pode 

acontecer que também se minimize ou resolva algumas coisas naqueles pontos onde 

os munícipes afirmaram. Frisou que também não pode ser resolução global, que 

seja substancial, com a participação quer dos proprietários, dos empresários, quer 

dos moradores que moram naquelas zonas, porque não se pode ter só uma visão, 

tem que se ter a sensibilidade. Evidentemente, que há a questão da incomodidade 

que é fundamental, e ele não é apologista dessa frase, dessa célebre máxima que 

o senhor Marcos Bila disse, “quem está mal, muda-se”, não é correligionário dessa 

linha. Considerou que não é por aí que se deve ir, certamente, a não ser que a 

pessoa se queira mudar, mas isso é outra questão, agora acha que não. Julgou que 

se tem é de tentar equilibrar as coisas, no sentido de haver alguma vivência e 

convivência entre as várias partes. --------------------------------------------------------  

 Rubem Barulho – O munícipe voltou a intervir dizendo: ”Eu acho que ninguém tem 

nada contra os bares, nem contra as casas.” -------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que sabem disso. ----------------------------------------------  

 Rubem Barulho – O munícipe continuou: “Porque sabemos que isto é um destino de 

sol, de praia e de diversão noturna. Tem a ver com aquilo que eu na última reunião disse, 

que tem a ver é com ordenamento. Agora relativamente às casas, eu sei que tem que 

haver aqui um equilíbrio, ninguém diz que não tem que haver um equilíbrio. Agora essas 

casas, quando abriram, tinham que cumprir com uma série de leis, regulamentos. 

Portanto, se têm uma casa aberta, eu tenho algumas casas abertas, eu tenho a ASAE a 

chegar lá e se tenho a ASAE a chegar lá, tenho que cumprir com uma série de 

requisitos, senão levo uma coima. Portanto, estas casas quando foram abertas, e acho 

que os empresários que têm estas casas têm que saber que têm de cumprir com a lei. 

Portanto, nós agora estamos a falar em já ter um equilíbrio, portanto, e eu concordo 

com o equilíbrio, eu acho que tem de haver um equilíbrio entre o descanso, todos os 

seres humanos merecem, e entre a diversão noturna, estamos a falar aqui de equilíbrio. 

Relativamente à fiscalização, possivelmente tem havido fiscalização na Marina, porque 

eu também sou proprietário lá. Agora em relação à baixa de Albufeira, por acaso eu não 

era atingido, sei que era mais no lote 3, mas relativamente à baixa de Albufeira, tem 

havido fiscalização na baixa? Ou pontualmente? Pronto.” -----------------------------------  

 Marcos Bila – O munícipe disse: “De ocupação de via pública tem havido.”  -------------  

O senhor presidente disse que já está registado, identificado e respondido. 
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Salientou que não está resolvido, nem ele está a dizer que o está, dado que não é 

assim que se resolve, tem de ser com alguma insistência. Como já referiu tem de 

haver um bom equilíbrio e uma boa harmonia entre os residentes, e pensa que isso 

é também do interesse dos próprios empresários, ou deveria ser, pelo menos. Em 

seguida, um dos munícipes pediu ao senhor presidente para voltar a intervir, ao 

que o edil acedeu, pedindo, contudo, que fosse rápido. ---------------------------------  

 Marcos Bila – O munícipe voltou a intervir: “É só para terminar, aliás, eu já sei que 

não podemos depois ter direito a resposta. Mas é só para dizer que tive, o contacto 

com um empresário que estava a fazer, a criar uma poluição sonora brutal, e eu, por 

acaso, olhe foi no dia da quarta-feira, que foi o dia da Assembleia Municipal, que eu fui 

tocar lá em baixo ao Duarte Pacheco, e quando passei por lá, estava um empresário a 

olhar para o seu bar, e eu cheguei ao pé dele e digo eu assim: caro amigo, vais buscar os 

miúdos lá à tua casa, para virem dormir aqui para a minha casa, onde estão os meus 

netos, que é para ver se eles conseguem dormir. Foi o argumento que já não houve troca 

nenhuma de palavras, em que ele disse: Marcos, tens toda a razão. Então, perante isto, 

mas eu, mas eu fico com a razão e…” ---------------------------------------------------------  

O senhor presidente interveio dizendo que isso não chega. -----------------------------  

 Marcos Bila – O munícipe disse: “Não chega, só por aí, é só para ver qual é a questão 

da sensibilidade, porque se efetivamente, os deles forem confrontados com uma 

situação dessas, epá, eu acho que se calhar moraliza um bocado. Agora, o deixar andar… 

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

O senhor presidente voltou a agradecer a intervenção do munícipe e disse que 

podiam fechar a parte da intervenção do público. ---------------------------------------  

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Victor Ferraz disse que queria fazer uma intervenção relacionada 

com este tema. Cumprimentou depois os presentes e agradeceu a presença de todos. 

Disse que não vai repetir o que já referiu na última vez em que houve intervenção sobre 

a questão da fiscalização, ou da existência de ferramentas, para se poder intervir 

nesta questão do ruído. Queria só relembrar que na última reunião de câmara, não a 

pública, voltaram a falar sobre esta questão do ruído, e foi dito pelo senhor vice-

presidente que os serviços estavam a analisar estes sonómetros, tinham tirado as 

medições, e feito relatórios sobre as medições que estavam a ser feitas. Nessa altura 

solicitaram que lhes fossem enviados esses relatórios, uma vez que já existiam, para 

puderem analisar a situação dos incumprimentos ou não incumprimentos, e compararem 

se, de facto, há ou não incumprimentos, embora com as queixas que existem, 
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obviamente tem de os haver, e se esses relatórios identificam isso, qual foi a ação que 

o município teve a esse respeito. No entanto, e até à data, ainda não lhes chegaram 

esses relatórios, pelo que relembra o senhor vice-presidente que continuam a aguardar, 

para depois tomarem outras ações em relação ao assunto. ----------------------------------  

O senhor presidente disse que isso já é considerado período antes da ordem do dia, 

pelo que pediu mais inscrições. ---------------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador Victor Ferraz dizendo que se congratulam por, finalmente, 

se ter instituído o Conselho Municipal de Educação, que teve a sua reunião, o que já não 

ocorria há largos anos, na última quinta-feira. Considerou que é fundamental, para 

fazer o planeamento daquilo que se pretende para a educação nos próximos anos, 

existir este órgão. Informou que dessa reunião saiu uma indicação que já tinha saído 

numa publicação, num despacho do Conselho de Ministros, relativa a uma intervenção 

em duas escolas do concelho, que serão a Escola Secundária de Albufeira e a Escola 

Básica de Ferreiras. Realçou que a importância disso é que será um financiamento feito 

a cem por cento, conforme foi transmitido pelo senhor Delegado Regional, e que vai 

exigir que o município faça então o tal projeto, conforme ele referiu, até janeiro ou 

fevereiro do próximo ano. Salientou que isso vai exigir também, do próprio município e 

dos serviços, algum trabalho de preparação, e trabalho conjunto, e é só para deixar 

essa nota, que era importante depois trabalharem em conjunto, para isso estar pronto, 

para aproveitarem este, e estão a falar de duas obras com financiamento a cem por 

cento, que não vai sair do erário do município, pelo que é importante estarem 

preparados para isso, para fazer uma intervenção que deixe as escolas já preparadas, 

para os próximos anos. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho saudou todos, e disse que as primeiras palavras, 

naturalmente, vai dirigi-las ao senhor presidente, num cumprimento, e aos munícipes 

presentes, por aquilo que tem sido a forma como vêm cá, e dão continuidade àquilo que 

é a apresentação de problemas que lhes estão a preocupar a todos. Volta a fazer um 

comentário que fez no passado, e isto é provavelmente por um defeito de profissão, 

enquanto Comandante, enquanto Bombeiro, e entenda-se isto. Normalmente, quando 

está a apagar incêndios, e no final de doze horas de trabalho precisa de ser rendido, e 

entra um novo Comandante a apagar incêndios, este quando entra, recebe toda a 

informação do passado e dá continuidade, não começa de novo. E a verdade é que foi 

dito aqui já, estamos a viver um problema, e volta a dizer que tem a facilidade de ir 

buscar toda a documentação que está disponível nesta Câmara, nomeadamente, as atas 

de reunião de executivo e Assembleia, e é interessante ver como se repetem perguntas 
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e respostas. Questiona-se mesmo se estarão a fazer com aquilo, com toda a energia 

que importa, o que têm de fazer, nomeadamente, sobre este assunto, e dizer que é uma 

competência do executivo apresentar propostas de regulamentos, é uma competência 

da Assembleia aprová-las, mas depois passa a ser novamente uma competência do 

executivo garantir a sua aplicabilidade, fazer a fiscalização, sancionar sempre que o 

tiver que fazer, e muitas vezes, isto é quase como o cinto de segurança, no início, 

quando foram obrigados a usá-lo. Considerou que é por aí, através da sanção, que vão 

conseguir mudar comportamentos, e a verdade é que não sabe se estarão a fazer a 

fiscalização como deveriam. Disse depois que ainda hoje é obrigado a partilhar aqui um 

testemunho, depois de uma intervenção numa missão de âmbito internacional que 

decorre e termina hoje, e que depois dará boa nota disto, naturalmente, nos Bombeiros 

de Albufeira. Foi visitar a cidade com uma comitiva de técnicos de emergência 

ucranianos que estão cá num processo de formação, e espanhóis. Disse que era curioso, 

saiu do Rossio, passou pelas zonas mais nobres da cidade, e não viu, e está a falar de um 

período entre as 9h30 e a uma da manhã, em que andou na baixa, e não viu, 

infelizmente, uma patrulha da GNR, não viu a Polícia Municipal. Viu, efetivamente, tudo 

aquilo que já foi aqui dito, e até lhe faz confusão, que música é que as pessoas ouvem 

em certas ruas, porque aquilo é uma mixórdia tão grande, com níveis de decibel tão 

altos, que lhe faz muita confusão. E como também já foi aqui dito, há uma 

responsabilidade primária que é da Câmara, e quando esta não resolve, provavelmente, 

tem de se procurar outros canais. Acredita, porém, por aquilo que está a ser dito aqui, 

até pelo senhor vice-presidente, e lamenta apenas, porque se repete esta conversa em 

vários momentos, nos últimos anos, e este é novo em funções, por assim dizer, que a sua 

vontade vá fazer acontecer aquilo que importa, e eventualmente, com a mesma 

celeridade com que aconteceu na Marina. Depois começar por manifestar, uma vez mais, 

a nossa preocupação sobre a situação financeira do município. Temos observado que 

continuamos a ter um acréscimo constante e consistente das despesas, excesso de 

contratos de prestação de serviços, acréscimo de custos com pessoal, que não se 

traduz numa melhoria tão significativa como seria desejável dos serviços a prestar à 

população. Senhor presidente, de forma objetiva, volta a perguntar: qual a situação 

financeira atual do Município? Existe liquidez para fazer face aos contratos de 

fornecimento de bens e serviços existentes e dos aumentos de preços? Que medidas 

foram, estão e serão tomadas, para reduzir os custos e aproveitar os recursos humanos 

do município que se encontram desmotivados e muitos deles subaproveitados? Quando 

iremos recuperar e cobrar os valores em dívida, para com o município? Enquadrado 
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nesta preocupação, introduz um outro assunto. Alguns indicadores apontam já que 

estamos mergulhados, em muitos casos sem se ter a verdadeira consciência disso, numa 

crise económica e social tremenda. Infelizmente, tememos mesmo que no caso 

particular de Albufeira, muitas famílias já estão e vão se sentir ainda mais aflitas, a 

inflação acelerou para 9,1%, com taxas de juro a disparar, já com impactos negativos 

para famílias e empresas. Recentemente vimos ser noticiado que Albufeira é dos 

municípios do país que apresenta a maior diminuição do rendimento por sujeito passivo, 

esta situação leva-o a fazer o seguinte comentário, a política do pão e circo, como ficou 

conhecida, era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral, 

para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. Esta frase no seu 

contexto original, criticava a falta de informação do povo romano, que não tinha 

qualquer interesse em assuntos políticos, e só se preocupava com o alimento e o 

divertimento. Nós temos vindo a alertar para o deteriorar das condições económicas no 

concelho e, infelizmente, constatamos que as nossas projeções estavam certas. Senhor 

presidente e senhora vereadora, considerando o já indicado, de que forma estamos a 

monitorizar os impactos do que se está a estabelecer no nosso município, o que estamos 

a pensar fazer para responder às carências dos agregados mais desfavorecidos do 

concelho, que por variadíssimas razões se vão deparar com situações de dificuldade 

económica. Um outro assunto, atendendo que enquanto membros do executivo, temos o 

direito de ser informados, e foi nesse sentido que já tinha solicitado que lhes fosse 

enviada, aos vereadores não permanentes, informação sobre a programação de verão e 

o alinhamento dos vários eventos que este executivo pensa fazer. Por esta altura ainda 

não recebemos nada e vamos, à semelhança de qualquer normal cidadão, ficando 

informados através das redes sociais e órgãos de comunicação social. Eu gostava que 

fosse diferente, até para poder demonstrar uma opinião informada daquilo que se 

pensa e porque se pensa. Sou confrontado com questões e comentários, por vezes até 

de próprios funcionários, a Câmara não tem dinheiro para comprar isto ou aquilo, mas 

tem dinheiro para festas e festinhas. Sabendo, numa altura que Albufeira está cheia, a 

importância de se realizar eventos, e os que assistimos recentemente foram, sem 

dúvida, prestigiantes para munícipes e município, pergunto: alguma vez existiu um plano 

estratégico dos eventos do município, feito atempadamente? Se existiu, porque é que 

nunca chegou aos restantes membros do executivo, após várias solicitações? Depois, 

quero perguntar, quanto custou ao município o evento “Tributo a Amália”, publicidade e 

concerto. Considere-se, qual é o valor desta despesa, porque não consigo encontrar 

informação. Sobre os e-mails e preocupações da limpeza de terrenos junto à BP e Club 
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Albufeira, qual o ponto de situação, e uma última pergunta, que está relacionada com o 

Conselho Municipal de Segurança, qual é o ponto de situação, e quando é que temos este 

órgão em exercício, a reunir. -----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Carlos Oliveira disse ter três ou quatro reparos a fazer, e um deles 

diz respeito ao estacionamento. Hoje aconteceu-lhe, mas já não é a primeira vez, que 

vem aqui para a zona, por vezes fazer depósitos, porque trabalha com bancos aqui, e 

não há um único estacionamento. Andou mais de dez ou quinze minutos às voltas e teve 

que ir estacionar na sua unidade, lá no Paladim. Disse que não é grande distância, e até 

lhe faz bem, mas um cidadão comum que chega aqui para fazer um depósito, e depois 

não tem um local para estacionar o carro, pensa que é uma coisa que se deveria ver para 

o futuro, para resolver este assunto. Referiu depois que gosta de ir fazer uns passeios 

à praia de Santa Eulália para a Falésia, e reparou que a recolha do lixo sólido, vidrões, 

está a criar um quadro horrível para Albufeira. Essa recolha é feita pouca vez, e por 

isso é que os vidrões estavam todos cheios, o lixo no chão, e é um quadro muito feio, 

pelo que considera que se deveria falar com a empresa, porque têm de reforçar esse 

levantamento. Isso foi uma situação que se apercebeu por onde passou. Outra questão 

e que já há tempos tinha falado, é que já se tinha apercebido que em Inglaterra 

existem praias em que podem ir animais, podem ir cães. Há uma zona só para eles, os 

donos vão lá, os animais brincam, aqueles limpam e não fica lá nada. Sabe também que 

no Porto também já foi feita uma praia só para cães. Disse depois que na praia da 

Falésia existem uns quadros com a indicação “Proibido Animais”, só que ninguém 

controla nada. Se eventualmente lá forem, e ele gosta de andar lá, verificarão que, 

presentemente, existem dezenas de cães na praia, sem controle. Ninguém diz nada às 

pessoas, e um dia vai haver ali um acidente, e ele não sabe de quem é que será a 

responsabilidade, dado que está lá realmente a placa a indicar “Proibido o acesso a 

animais”. As pessoas andam lá a passear os cães, e sublinhou que não tem nada contra 

eles, mas deveria ser criado um espaço, uma zona na praia para os animais, porque já 

existe noutros países e também no Porto. Outro assunto que queria expor, e que todos 

já ouviram falar, prende-se com a carência de pessoal. Faltam dez mil empregados e 

vão tentar ir buscá-los a outros países, mas isto é só para nos entreter, porque se não 

houver habitação não vem para cá ninguém, porque as pessoas não têm onde ficar. Pensa 

que não podem começar pelo telhado, têm de começar pelas bases, e queria que dessem 

mais atenção a isso, porque se houver habitação resolvem o problema da falta de 

pessoal para trabalhar. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que há aqui várias questões. Relativamente à questão da 
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educação levantada pelo senhor vereador Victor Ferraz, foi falado na Escola 

Secundária, mas é preciso ver que esta não estava nas competências da Câmara 

Municipal, passou a estar a partir do dia um de abril, e foi entregue naquelas condições. 

Disse que compete ao Ministério dar um arranjo, principalmente naquela parte que, 

aliás, esta escola era para ter entrado na revisão do parque escolar, quando houve há 

uns anos a empresa Parque Escolar, e não foi, por razões que desconhece, e que são as 

razões justificadas apenas pelo Ministério da Educação. Realçou que nem tudo é da 

responsabilidade da Câmara, há aqui muita coisa que foi dita que não é da 

responsabilidade da autarquia, é de outras entidades, nomeadamente, esta é uma delas. 

Inclusive, tudo isto, toda essa informação surgiu do senhor Delegado Regional de 

Educação, veio na sequência do acordo de transferências entre a Associação Nacional 

de Municípios Portugueses e o Governo, porque foi uma transferência de competências 

feita completamente ad-hoc, em cima do joelho, quer na Educação, quer na Saúde, 

tanto que voltou tudo atrás. Essas competências são precisamente isso e, como tal, não 

lhe venham dizer que é da responsabilidade da Câmara. Será da responsabilidade da 

Câmara nas duas escolas aqui referidas, a Diamantina Negrão, que nem foi falada, é a 

Câmara que está a suportar aquele investimento que está a ser feito, e não é pequeno, 

são dois milhões e tal de euros, a Francisco Cabrita, está o projeto em execução, e a de 

Ferreiras, conforme tinham falado já, iria começar. No entanto, agora aparece aquela 

questão, dá a entender que há financiamento, mas este não resolve nada, se não houver 

obra não há financiamento para nada. Considerou que o financiamento é, sem dúvida, 

uma ajuda boa, se houver, mas isso é nessa sequência. Relativamente ao senhor 

vereador António Coelho que se referiu à situação financeira do município, disse que 

esta é bastante razoável, até porque não pode ser uma situação financeira boa, é difícil 

que seja. Disse que é preciso ter em conta que, neste momento, têm vinte e dois ou 

vinte e três milhões de euros em desenvolvimento de obras, em obras em execução. 

Esclareceu ainda que tudo aquilo que está para pagar, e tudo aquilo que é concursado, 

seja um procedimento concursal, seja de pessoal, seja de prestação de serviços, seja 

de empreitada, há certamente dinheiro para pagar, há tesouraria para corresponder, e 

aliás, a posição da tesouraria é sempre dita em todas as reuniões de câmara. Vincou que 

só há obras, e só há prestação de serviços, quando há cabimentos, quando está 

cabimentado, isto é, quando é garantido que é possível pagá-lo. Se não houver 

cabimentos, não é possível avançar, e daí que algumas pessoas, erradamente, alguns 

funcionários da Câmara, dizem que não há dinheiro, não compram porque não há 

dinheiro, mas não é a questão de não haver, às vezes não é a rubrica orçamental para 
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poder fazer o cabimento, naquele momento. Agora, dizer que não há dinheiro, e 

recordou que ainda não ficou nada por fazer, seja de alimentação das crianças, seja da 

alimentação das pessoas mais carenciadas. Como é evidente, uma cidade como Albufeira 

que, neste momento, tem cerca de quatrocentas e tal mil pessoas, e é preciso ter isso 

em conta, têm uma cidade de quarenta e três mil pessoas, e recebem do Fundo de 

Equilíbrio Financeiro do Estado, verbas equivalentes a quarenta e três mil e não a 

quatrocentas mil, e é preciso que se entenda isso. Relembrou que se falarem com os 

municípios menos populosos, dizem que temos de ser solidários para com eles, contudo, 

aqui nesta parte ninguém é solidário. Referiu que têm que ter tudo preparado para 

quatrocentas e tal mil pessoas, ou talvez quinhentas mil, com aquelas pessoas que 

diariamente se deslocam para vir trabalhar em Albufeira. Disse também que era 

interessante, e ainda não perdeu essa ideia, fazer um estudo sobre o número de postos 

de trabalho que têm, e o número de pessoas que estão cá a trabalhar e moram nos 

concelhos vizinhos. Sublinhou que Albufeira dá emprego não só aos seus residentes, 

mas aos residentes de muitos concelhos vizinhos, como Silves, Loulé, Faro, Lagoa, 

Portimão, ou ainda Olhão, e inclusive, na própria Câmara há algumas pessoas deste 

concelho a trabalhar aqui, ou seja, há pessoas de praticamente todos os concelhos do 

Algarve. Disse também que o senhor vereador António Coelho pode estar tranquilo, 

porque tudo aquilo que é contratualizado com empresas é possível pagar, há tesouraria 

e liquidez para o fazer. Informou depois que na próxima sessão virá aqui um relatório 

sobre o aspeto contabilístico, mas ele não quer apenas essa parte, quer também que 

percebam quais são as obras que estão em execução, relembrando que rondam os vinte 

e três, vinte e quatro milhões de euros. Já vinham de trás, como é evidente, e já há 

mais duas obras grandes, clarificando que quando diz obras, está a dizer obras 

grandes, e há ainda duas empreitadas grandes para se iniciar, e que são o Lar das 

Fontaínhas e a Unidade de Cuidados Continuados da Guia, para além da parte 

desportiva, pelo que há aqui vários milhões de euros em andamento. Reforçou que se 

estas obras já foram a concurso e já vão ser contratualizadas, é porque há dinheiro, já 

está cabimentado, dado que não há nenhuma obra, nenhuma empreitada, nenhuma 

prestação de serviços, que venha aqui para autorização da Câmara, que não esteja 

devidamente cabimentada, contrariamente àquilo que acontecia quando veio para esta 

autarquia, e que era assim mesmo, não era preciso cabimentos, e por isso é que depois 

havia as grandes dívidas. Neste momento, dívidas, não há de certeza, pode escassear o 

dinheiro para outras coisas, mas uma coisa é certa, tem de se ter e ele diz isso muita 

vez, e tem dito e afirmado, tem que se ter um futuro próximo, e o futuro é muito 



2 de agosto de 2022  

incerto, como todos sabem, tendo em conta as consequências da crise energética, a 

crise provocada, essencialmente, pela guerra, e com o aumento das taxas de inflação 

que já vão em 9,1, e com o aumento das taxas de juro, vão passar a haver mais 

incumprimentos, e a haver mais problemas. Disse ainda que prevê que o outono vá ser já 

altamente problemático. Por agora, pensa que não, e notou que se toda a gente se 

queixa porque falta trabalhadores, é bom que as pessoas que possam trabalhar, se 

sujeitem a ir trabalhar durante estes meses, e há aí pessoas que têm carências 

enormes de pessoal, segundo lhe dizem. Referiu ainda que vai fazer com que chegue ao 

conhecimento dos senhores vereadores tudo o que está previsto de atividades culturais 

e de animação durante o verão, do mês de agosto e setembro. Sobre a limpeza dos 

terrenos junto à BP, julgou que ainda não foi limpo por falta de condições, tendo em 

conta a utilização de máquinas de corte, mas vai sê-lo dentro de poucos dias, e pensa 

que agora já poderá ser. Disse que o senhor vereador Carlos Oliveira se referiu à falta 

de estacionamento. Falta, e é natural, tendo em conta aquilo que disse há bocado 

acerca das quinhentas mil pessoas, que trazem os carros, deixam-nos, e há um 

estacionamento que é o P1, no Pau da Bandeira, em que provavelmente, uma parte está 

vazia, e as pessoas não vão para lá. Disse que há outras cidades, nomeadamente aqui no 

distrito, onde há imensos parquímetros em todo o lado, e aqui, por acaso, não há, 

salientando que isto é um benefício que as pessoas têm, no entanto, também ninguém 

fala nele. Voltou a lembrar que existe um parque, que a esta hora há uma grande parte 

que está vazia e ninguém o usa, não está muito longe daqui, embora pareça que está. 

Informou depois que já sondou um projetista, no sentido de fazer um parque de 

estacionamento aqui em frente, em silo, aqui na parte em frente das Finanças, para 

tirar os carros da parte de cima, e ficariam só ali no próprio parque de estacionamento 

e à superfície, do outro lado ficava sem carros, e está em andamento com esse projeto. 

Relativamente à questão da recolha dos vidrões e do papel disse que os vidros vêem-se 

mais e é também o que mais produz, mas isso é uma responsabilidade da Algar. Disse 

ainda que dia sim, dia não, envia qualquer coisa para a Algar a lembrar que é lamentável, 

e calculava que isto viesse a acontecer. Numa Assembleia-Geral da Algar manifestou a 

sua preocupação, porque já na altura, e a Assembleia foi em abril, estava a ter grandes 

dificuldades, frisando que continua aqui a questão da falta de pessoal, essencialmente 

de motoristas, e já há uns anos que se debatem com essa problemática. Este ano com o 

boom de pessoas aqui, ainda é pior, mais aumenta o consumo e mais se revela este tipo 

de situações. Disse que assim que acabar a reunião de câmara, vai telefonar ao 

Administrador-Delegado, que é o representante dos municípios lá, e chamar novamente 
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à atenção. Quanto à fiscalização dos cães na praia da Falésia, embora o placard indique 

que não são permitidos animais, pensa que isso tem a ver com o policiamento que a 

Polícia Marítima possa fazer. Em relação às habitações, é verdade que para haver 

pessoas a trabalhar tem de haver habitações, e ele fala muitas vezes nisso. Lembrou 

que têm de ser habitações com uns preços mais baixos, porque com os ordenados que 

se pagam também não é possível, e isso acarreta problemas não só para os empresários 

da indústria hoteleira, mas também para a Câmara, para a Polícia ou para a Guarda, para 

a Saúde, para os professores, porque são aquelas pessoas que se deslocam mais, num 

ano estão num lado, no outro ano estão noutro, e não têm casa própria. Essa habitação 

do pessoal, principalmente no verão, em que é preciso muito mais gente, e já o disse 

várias vezes, pensa que o Governo deveria abrir uma exceção a que as autarquias 

pudessem colocar casas pré-fabricadas em zonas que não fosse de construção, para 

poder ter essas habitações. Teriam de ser alugadas, porque isto tem um custo, mas 

essencialmente para as pessoas puderem, minimamente, viver condignamente. Diz-se, e 

ele não sabe se é verdade, que às vezes há certos sítios em que as pessoas vivem, estão 

a viver quase estilo, um termo que se costuma usar que é “cama quente”, em que se 

levanta um, deita-se outro. Não sabe se na prática funciona assim tão bem, mas em 

teoria, é um termo que até não deixa, dentro da desgraça, de ser engraçado, que é a 

utilização racional e ao limite de um espaço que é para descansar. Sublinhou que isto 

tudo não é de um momento para o outro que se cria, à semelhança do que se falou há 

bocado no ruído. Não é de um momento para o outro que se cria habitação, não só para 

os trabalhadores, sejam eles de que área forem, seja da indústria hoteleira, saúde, 

educação, forças de segurança, mas também não se resolve tudo em menos de nada, 

nem em dois dias, nem em pouco tempo. Referiu ainda que é preciso não esquecer que, 

antigamente, as grandes empresas tinham todas elas bairros para os seus 

trabalhadores, como por exemplo a EDP, a CP, a Corticeira Amorim, e também tinham 

uma empresa aqui no concelho, a Faceal, que tinha o seu bairro para os trabalhadores. 

Qualquer dia isto há de ter que começar a acontecer, um qualquer empresário que 

instale um hotel vai ter, eventualmente, que começar a ter obrigatoriamente um 

apartamento para albergar os seus trabalhadores, ainda há de chegar esse ponto. -------  

O senhor vereador Carlos Oliveira relembrou o exemplo que foi feito quando vieram os 

portugueses das ex-colónias, em que colocaram muitos em casas pré-fabricadas.---------  

O senhor vice-presidente disse que queria fazer só uma breve introdução, e hoje é uma 

reunião com público, e dar nota ao senhor presidente que as férias de verão do 

Gabinete de Apoio à Juventude estão a correr de uma forma que crê muito positiva. 
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Disse que a preocupação com a juventude é manifesta e, neste momento, têm cerca de 

trezentos jovens inscritos que diariamente, ou quase diariamente, numa altura em que é 

difícil para os pais, porque estamos num concelho onde se trabalha muito no verão, têm 

aqui uma oportunidade para desenvolver as suas atividades lúdicas, mas também de 

caráter educativo, e dar nota também aqui à Câmara que, efetivamente, as férias de 

verão do Gabinete de Apoio à Juventude estão a funcionar de uma forma normal, e até 

agora os reports têm sido todos positivos. Dar nota também que voltaram a apostar 

numa iniciativa chamada “Verão Desportivo”, todas as terças, quartas, quintas e sextas-

feiras, julho, agosto e setembro, as nossas praias têm várias atividades, e insere-se 

não só naquilo que é a promoção para os veraneantes, mas para os munícipes. Disse 

depois que queria deixar registado em ata, da mesma maneira que expressou, na 

passada reunião da Assembleia Municipal, aquilo que foi o sucesso do Campeonato 

Nacional de Patinagem, o apoio da Câmara tem sido muito importante para aquilo que é o 

desenvolvimento destes eventos por parte dos nossos clubes desportivos, e neste 

sentido, o CPA desenvolveu uma iniciativa que lhes merece reconhecimento, sobretudo, 

porque o atleta Luan Andrade conquistou o terceiro lugar, e considerou que também é 

importante que a Câmara tenha conhecimento. Referiu também que chegam ecos de 

Itália, à semelhança daquilo que foi a aposta da Câmara Municipal em tempos idos, em 

2004, com o estágio da seleção holandesa, tiveram aqui o estágio da Roma, uma equipa 

italiana, e durante dias a fio, Albufeira foi nota de destaque na imprensa internacional 

e na imprensa italiana, tiveram cá dezenas de jornalistas, e centenas de notícias que 

saíram daqui o que é importante para a promoção da nossa marca. Disse, em jeito de 

complementaridade, e há pouco o senhor presidente falava, e bem, naquilo que é a 

questão do investimento público da autarquia, que na passada semana foi aberta, e 

segundo ontem teve oportunidade de consultar os serviços financeiros, com muito 

esforço da parte deles e também da parte financeira, o caderno de encargos, para a 

construção dos sintéticos do Futebol Clube da Guia, e até agora já têm cerca de dez 

empresas que manifestaram interesse em concorrer, e é mais um reflexo também 

daquilo que é o investimento da autarquia e a aposta no desporto. Relativamente aqui às 

questões que muitas vezes dirimem, é importante, do seu ponto de vista, sublinhar 

aquilo que não é somente os pontos negativos, e como tem o pelouro do 

empreendedorismo, dizer que, e isto é um relatório que é feito todos os anos, de uma 

forma isenta, por uma empresa chamada Blome Consulting (01:02:59 não sei se o nome 

está correto), que coloca Albufeira no Top 25, a nível nacional, nos negócios, no visitar 

e no viver. Albufeira está, efetivamente, notando que não são eles que fazem o estudo, 
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no primeiro lugar do ranking regional, em termos daquilo que é o visitar. Queria também 

dar nota ao senhor presidente que a promoção que é feita pelo município de Albufeira, 

não só internamente, mas externamente, está a funcionar, e estas eram as notas que 

queria aqui deixar. ----------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha saudou os presentes e disse que queria, para 

além daquilo que o senhor presidente já explanou há pouco, salientar duas questões que 

foram apontadas pelo senhor vereador António Coelho, uma relativa à questão dos 

apoios sociais, e outra sobre as contratações externas, porque quando verbalizou, ficou 

ela com algumas dúvidas. Em relação aos apoios sociais, e sabemos que saímos de um 

período de excecionalidade relativamente à pandemia, mas contudo, cruzou com uma 

crise muito grande, e que o próprio Governo tomou medidas para minimizar esses 

apoios, nomeadamente, com os cabazes alimentares, por exemplo, e que na Câmara 

Municipal tiveram o cuidado, de forma diferente, minimizando custos, mas manter esse 

apoio por mais algum tempo, tendo em conta que já não está abrangido pela pandemia, 

mas que as pessoas continuam a ter as mesmas dificuldades. E até mesmo a IPSS do 

concelho que dá apoio neste sentido, e está a dar o exemplo dos cabazes alimentares, 

porque é apenas um dos exemplos, até pediu uma excecionalidade ao Governo, para 

manter este apoio até março do ano que vem, justamente preocupada com a crise que 

estamos a viver. Relativamente à questão das contratações externas que o senhor 

vereador falou há pouco, de respostas aos variados problemas que vão surgindo no 

município, e cruzando com as contratações de recursos humanos que também têm feito 

em simultâneo, disse que quando o ouviu, ficou preocupada, porque não há 

desorganização nenhuma sobre essa questão, e a título de exemplo, citou, no caso da 

Educação, a “Educação no Verão”, as férias inclusivas com crianças deficientes, tem 

sido tudo feito, basicamente, com os recursos humanos da Câmara Municipal, pela 

primeira vez em muitos anos. No caso das Águas e Saneamento, e a título de exemplo, 

ontem à noite houve um problema de saneamento em que tiveram de recorrer, 

efetivamente, à contratação externa, devido às horas, para abrir o asfalto. Contudo, 

perto da meia-noite, recorreram ao carro de desobstrução, o piquete estava a sair e 

mesmo assim foram ajudar, sem terem de usar a contratação externa, e isto para 

explicar que existem as duas coisas em simultâneo, mas muito bem coordenadas, para 

quando não existe resposta por parte dos serviços, e efetivamente queriam ter mais, 

mas não existem recursos humanos que possam dar resposta neste momento, em 

Albufeira, e isso também já foi aqui falado, mas que conseguem sempre conciliar estas 

duas questões, e por isso mesmo precisam de as ter. Como o senhor presidente disse, e 
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bem, somos muitos nesta altura, e Albufeira é uma população muito flutuante. 

Respondendo ao senhor vereador Victor Ferraz, a questão das escolas é uma 

preocupação, como aliás já foi aqui referido, e não vai acrescentar muito mais, mas 

dizer-lhe que em resultado da população oscilante que têm, de uns anos para os outros 

nunca sabem muito bem o que é que vai acontecer, têm sempre uma prospeção, e 

inclusive, até no trabalho próximo que têm tratado com os agrupamentos, vão pedindo 

sempre dados. Respondendo aos dois, disse que ainda agora pediram as necessidades, 

para ver até que ponto é compensador colocar mais recursos humanos para voltarem à 

limpeza das escolas, a ser efetuada por estes mesmos recursos humanos, em vez de 

fazerem contratações externas. Esta relação de proximidade com os agrupamentos 

vai-lhes dando uma informação ao momento, apesar de, como já disse, ser uma 

população flutuante, e que de uns anos para os outros terem sempre surpresas. Aliás, 

este ano no grupo de trabalho da “Educação no Verão”, conseguiram atingir mil cento e 

tal alunos, o que foi também uma novidade para eles. ---------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que a primeira coisa que vai é à primeira 

questão, precisamente, que o senhor presidente lhe respondeu sobre a situação 

financeira do município, até porque, na mesma frase conseguiu dizer “bastante 

razoável”, e “não pode ser boa”. De qualquer das maneiras, sabe que na próxima reunião 

de câmara virá aqui um relatório que lhes vai dar uma imagem real daquilo que está a 

acontecer, e isso é muito importante. Também, e naturalmente, tem de assumir aqui, 

nem tudo o que este executivo permanente faz, e do passado, é mau. Efetivamente, há 

muita coisa boa que é feita, e o motor da dinâmica, e já viu os indicadores que o senhor 

vice-presidente foi buscar sobre aquilo que diz respeito ao todo, do mundo empresarial, 

em termos de empreendedorismo. Mas é curioso, porque ele também foi buscar outras 

informações do próprio INE, e nomeadamente, aquilo que diz respeito à inflação que 

acelerou com as taxas de juro a disparar e a criar dificuldades para as famílias. Olhou 

também para outro indicador, que é a diminuição do rendimento por sujeito, e Albufeira 

está precisamente, nos municípios portugueses, diga-se assim, no topo, onde mais 

impacto isso teve, o que não é bom sinal, e isto até é quase aqui, diria, um oposto 

daquilo que está a ser dito, e isso é preocupante. Depois fez uma questão objetiva, para 

a senhora vereadora e atendendo àquilo que lhe está a ser dito, e claro que isto é do 

âmbito social, tem que ser uma rede integrada com sustentação e apoio daquilo que já 

existe, e muito bem, em termos de IPSS, e etc, a pergunta que fez, objetivamente, foi 

assim: “estamos a monitorizar, e por esta altura, sabem como é que os impactos estão a 

decorrer?”. Faz-lhe uma pergunta seguinte, ainda na sequência, que é, têm estado a ter 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

2 de agosto de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

mais solicitações, ou as coisas estão estabilizadas, como é que estão, até porque, por 

aquilo que se está a prever, provavelmente quando o sol desaparecer, aí em meados de 

outono, quando os dias forem mais cinzentos, as pessoas vão acordar para a vida, vão 

deixar de ter praia, e talvez música e festas e tudo mais, e vão começar a fazer contas 

à vida, e perceber que as coisas não estão tão assim tão bem. Notou que não quer ser 

aqui de mau presságio, mas a verdade é que isto acontece. Queria fazer mais um 

comentário, que não lhe foi respondida a situação do Conselho Municipal de Segurança, 

não sabe o que é está a pensar sobre essa matéria, gostava de saber, e também fazer 

outro comentário. Há pouco deu nota e têm noção que todas as estruturas, e serviços 

públicos principalmente, andam a trabalhar no limite, e a Guarda Nacional Republicana, 

é outro exemplo. Mencionou uma coisa que o entristeceu, na sua cidade e na zona mais 

nobre, que é precisamente andar por ali um bom par de horas, e não ver uma única 

patrulha. Há, efetivamente, aquelas patrulhas que chegam de reforço, para depois 

estar ali para as problemáticas relacionadas com os bares e com os excessos, a partir 

da meia-noite, mas nem isso conseguiu observar ontem à noite. Disse depois que vai 

fazer outra tónica, que está relacionada com aquilo que são as praias, e a preocupação 

do senhor vereador Carlos Oliveira que aqui foi bem mencionado. Não sabe se é do 

conhecimento, há um reforço que é feito nesta altura para vigilância das praias, do 

ponto de vista de uma componente que é mais safety, não é security, é de socorro às 

pessoas principalmente, com fuzileiros, que não têm qualquer competência policial. 

Albufeira tem um polícia marítimo a fazer, diariamente, o patrulhamento de 33 

quilómetros de costa. Mais grave, é do conhecimento, neste momento, que têm 

dificuldades até em termos de locomoção, porque os veículos, a maioria estão 

inoperacionais e têm problemas. Lembrou que aquilo que é dito, a partir do momento em 

que a época balnear se inicia, tudo o que são áreas concessionadas, é expressamente 

proibida a presença de animais, e há editais que fixam isso. --------------------------------   

Relembrou ao senhor presidente que ainda estão dentro do tempo, é por hábito, têm de 

ser mais rápidos e é igual para todos. Perguntou ao senhor vereador Ricardo Clemente 

se queria falar e se lhe deram a palavra. Perguntou também se podia concluir, porque, 

por várias vezes, parece que o querem calar. Realçou que aquilo que acontece com a 

Guarda Nacional Republicana, e com a necessidade de se fidelizar um reforço de meios 

mais significativo, também acontece com a Polícia Marítima, e era importante ter isso 

em consideração. ------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente deu, em seguida, a palavra ao senhor vereador Ricardo Clemente. --  

O senhor vereador Ricardo Clemente agradeceu ao senhor presidente, frisando que 
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também tem direito, e é, igualmente, vereador deste executivo. Respondendo a algumas 

questões que já foram colocadas no passado, e uma delas tem a ver com a conta 

bancária do PAEL, e por ainda se encontrar aberta, o que se prende com o facto de 

existirem cheques em transição, e daí ter que estar aberta, e não é uma questão da 

Câmara, é da instituição bancária que assim o exige, mas de qualquer forma, está a ser 

tratada. Outra questão, sobre os documentos de apoio que suportam os apoios que a 

autarquia dá, lembrou que tudo isso se encontra no Sistema de Controle Interno, na 

Secção VI, onde está lá explanado todos os documentos que são necessários, e isto 

respondendo aqui a algumas dúvidas que já foram colocadas no passado. Para que não 

hajam dúvidas não esclarecidas, deixa aqui estas informações. -----------------------------  

O senhor vereador António Coelho pediu ao senhor presidente direito de resposta às 

questões que foram levantadas. Em relação aquilo que o senhor vereador Ricardo 

Clemente acaba de referir, gostava de saber como é que pode consultar essa 

informação. Porque a verdade é esta, sobre aquilo que diz respeito aos apoios e aos 

procedimentos, também dizer que nalguns casos, sempre que veio aqui, que as questões 

se levantaram, foi dito que faziam chegar um conjunto de documentação, 

nomeadamente, aquilo que são os relatórios de prestação de contas, planos de 

atividades, de alguns casos, e até hoje ainda não os recebeu, e pediu, em concreto, um 

dos últimos que pediu, foi em relação à ANSA, não lhe fizeram chegar nada da 

documentação, e gostava muito que o fizessem. ---------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente informou o senhor presidente que sobre a 

informação que têm pedido, ele tem feito chegar aos senhores vereadores, e a todos, 

no conjunto, por isso a crítica não lhe serve. Sobre a questão que o senhor vereador 

António Coelho fala, está no Sistema de Controle Interno, que é um documento que, 

julga, seja de acesso a todos. Não obstante, pode solicitar nos serviços, que será 

facultado, com certeza. Dizer que os documentos não existem, ou que de facto não há 

uma aferição, por parte da Câmara Municipal, aquando da atribuição de apoios, isso não 

é verdade, está na Secção VI do Sistema de Controle Interno. ----------------------------  

O senhor presidente disse, e para fechar o período antes da ordem do dia, que quer 

acrescentar só mais dois ou três aspetos. Um deles é relativo a esta questão da 

segurança, e informou que foi recebido pela senhora Secretária de Estado da 

Administração Interna, no passado dia 27 de julho, sendo que a reunião foi pedida a 3 

de maio e só aconteceu nesta data. Disse que nessa reunião expôs várias preocupações, 

nomeadamente, três grandes preocupações, como a questão da construção do quartel 

da Guarda Nacional Republicana, nos Olhos de Água, e parece que agora é que se dá o 
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pontapé de saída, depois a questão dos efetivos do quartel da mesma força, quer de 

Albufeira, quer de Paderne, que é muito reduzido, comparativamente àquilo que era os 

outros anos todos, anteriormente. Notou que é bom que se diga que o número de 

efetivos da Guarda Nacional Republicana, e por isso não é responsabilidade deste 

executivo, nem do executivo anterior, nem de nenhum, mas sim da Administração 

Interna, do Governo, seja ele qual for. Tem havido um decréscimo constante todos os 

anos, desde há alguns anos atrás, mas em contrapartida, tem havido um aumento de 

turistas. Alertou para as situações de dificuldade que tem de haver, e necessariamente 

tem de haver, porque até parece que chegam aqui e isto está tudo mal, isto é uma 

desgraça. Considerou que não está tudo mal, frisando que têm também que primar por 

aquilo que foi dito, por aquilo que continua a ser um destino procurado, em termos 

turísticos, mas também em termos de investimento. Informou que ainda a semana 

passada recebeu dois grandes investidores que pretendem investir no concelho de 

Albufeira, e é muito importante que aconteça isso. Mas isso não interessa, o que 

interessa é depois quando, realmente, esses investimentos vierem e aparecerem no 

terreno. Referiu também que é preciso distinguir aqui duas coisas, em termos da 

Guarda Nacional Republicana, porque não é só a parte litoral que conta, e uma 

preocupação que também manifestou, foi a questão dos furtos das alfarrobas. Sobre 

esses furtos, recordou que aqui há dois anos atrás, fez uma reunião com os agricultores 

todos que quiseram estar presentes, numa cooperativa da Ribeira de Alte, junto com o 

Capitão da GNR, bem como com a Junta de Freguesia. O executivo anterior deliberou 

oferecer duas motos todo-o-terreno, para que se pudesse mais facilmente fazer, mais 

rápido e mais invisível, o policiamento nas zonas do interior, na zona rural, devido ao 

furto das alfarrobas, dado o preço que têm. São preocupações que manifestou junto da 

senhora Secretária de Estado, e ela depois virava-se para a senhora chefe de gabinete 

que estava a tomar as devidas notas, e ia falando que, provavelmente, poderiam vir mais 

uns estagiários, mas certamente que já não será este ano. Aliás, é estranho que a 

reunião tenha sido pedida dia 3 de maio, e só venha a acontecer dia 27 de julho. Por 

acaso, pediu uma reunião com o senhor Secretário de Estado Adjunto da Saúde há duas 

semanas e já vai ser amanhã, e já foi desmarcada três vezes, mas espera que seja 

amanhã, relacionada com as questões e os constrangimentos que a Associação de 

Bombeiros, a Corporação, tem manifestado através do senhor Comandante. Julgou que 

é importante a questão relacionada com o INEM que, uma vez mais, é uma 

responsabilidade da Administração Central. Frisou que não se pode estar aqui, às vezes, 

a tentar empurrar tido aquilo que é negativo, para a Administração Local, que não é da 
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sua competência. Evidentemente, estão cá, têm que fazer algum forcing, e já falaram 

aqui de três coisas, designadamente, a Polícia Marítima, só um elemento para percorrer 

todos os 23 ou 25 quilómetros de praia, claro que é muito pouco, se fosse praia 

consecutiva ainda era mais fácil, agora assim, pior ainda. A Guarda Nacional Republicana 

tem metade dos efetivos, não contando, e outra coisa que pediu à senhora Secretária 

de Estado, foi que quando houvesse eventos nos concelhos limítrofes, vizinhos, não 

retirasse os reforços que vieram para cá no verão, para depois ficarem sem nada, e vão 

fazer um evento qualquer em Portimão, ou em Olhão ou em Faro, e vão os reforços que 

vieram para cá da polícia, os reforços de verão, que Albufeira tem, ainda vão fazer 

serviços a esses eventos, ficando Albufeira ainda mais depenada. Teoricamente, e em 

termos de estatística, vêm para Albufeira, mas na verdade depois são retirados por 

outras razões, segundo soube. Quanto à questão da recolha dos resíduos recicláveis, 

nomeadamente, o vidro, é responsabilidade da Algar. Evidentemente, têm feito, 

fizeram e continuam a fazer, e ainda na próxima sexta-feira vai ter uma reunião com o 

senhor presidente da ARS, por exemplo, que marcou ontem. Sublinhou que têm que ir 

fazendo pressão, para ver se as coisas melhoram, e é esse o objetivo, e resta-lhe 

também agradecer, porque há situações que às vezes se desconhecem, e não diz que se 

conheçam todas. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

= ATA DA REUNIÃO DE 31 DE MAIO DE 2022 = 

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

e um de maio 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 presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores 

Ricardo Clemente e Victor Ferraz.  --------------------------------------------------------  

Não participaram na votação os senhores vereadores Carlos Oliveira e António 

Coelho 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 um de agosto de dois mil e vinte e dois, eram das quantias de: ------  

Operações Orçamentais – quarenta e quatro milhões, cento e oitenta mil, quatrocentos 

A – GENERALIDADES  
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e doze euros e quarenta e três cêntimos. ----------------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – dois milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, 

seiscentos e setenta e três euros e sessenta e sete cêntimos.-----------------------------  

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

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Portaria n.º 186-A/2022, de vinte e um de julho, que procede à primeira 

alteração à Portaria n.º 50/2020, de vinte e sete de fevereiro, por forma a incluir a 

atividade «gestão pública florestal» enquanto objeto de taxa reduzida do ISP para 

utilização em atividades florestais;  ---------------------------------------------------------  

 Do Decreto-Lei n.º 51/2022, de vinte e seis de julho, que aprova medidas de 

valorização remuneratória de trabalhadores em funções públicas;  ------------------------  

 Da Declaração de Retificação n.º 19/2022, de vinte e seis de junho, retificação 

à Lei n.º 12/2022, de vinte e sete de junho, “Orçamento de Estado para 2022”.  ---------  

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 41/2022, de vinte sete de julho, 

que recomenda ao Governo a remoção de infraestruturas hidráulicas obsoletas; ---------    

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 42/2022, de vinte e sete de 

julho, que recomenda ao Governo que atualize a lista de espécies em risco e em vias de 

extinção e regulamente o Cadastro Nacional dos Valores Naturais Classificados;---------  

 Da Resolução da Assembleia da República n.º 44/2022, de vinte e sete de 

julho, que recomenda ao Governo que proteja as áreas protegidas; ------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 67-A/2022, de vinte e nove de 

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

doença COVID-19. ----------------------------------------------------------------------------  

= TOMADAS DE CONHECIMENTO - DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE 

COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, DELEGADAS OU SUBDELEGADAS = 

A câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo presidente, no uso de 

competências próprias ou delegadas pela câmara municipal e pelos vereadores, no uso 

de competências delegadas ou subdelegadas, as quais constam de relações que foram 

apresentadas e que ficam arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente 

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

O senhor vereador Victor Ferraz interveio relembrando a sua sugestão, feita 

numa das reuniões de câmara anteriores, com a qual o senhor presidente tinha 

concordado, de passar a ser apresentado, nas reuniões públicas, neste ponto das 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/50-2020-129643712
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tomadas de conhecimento, os pedidos de apoio das juntas de freguesia, quer os 

deferidos quer os não viáveis e que tinha a ver com a deliberação da Assembleia 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu não ser ele próprio quem iria fazer as coisas e que 

a senhora diretora do Departamento de Gestão e Finanças ouviu o pedido e devia 

depois tomar as devidas medidas. ----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz afirmou que queria apenas reforçar o seu 

pedido. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho deu nota de que iria, no imediato, enviar um 

email para o senhor presidente e para a Divisão Financeira, com conhecimento dos 

restantes vereadores, a solicitar informação por escrito sobre algumas faturas 

que estão a ser pagas referentes a 2021. ------------------------------------------------  

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

= TOMADAS DE CONHECIMENTO – PAGAMENTOS AUTORIZADOS E 

EFETUADOS E OUTROS ASSUNTOS = 

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

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

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

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

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

respeitantes à presente reunião, referentes ao seguinte assunto: -------------------------  

- Auto de Consignação da Obra – Empreitada de Execução de Muros de Contenção para 

Escadaria/Arriba na Praia do Peneco. --------------------------------------------------------  

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

= TOMADAS DE CONHECIMENTO – ASSUNTOS JURÍDICOS = 

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

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

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

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

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

Tribunal Administrativo – relatórios quinzenais. ---------------------------------------------   

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

= INFORMAÇÕES – FÉRIAS = 

Subscrito pelo senhor vereador Ricardo Clemente foi apresentado um documento, 

datado de vinte e oito de julho último, através do qual informa que se encontrará em 
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gozo de férias entre os dias três e nove de agosto corrente.  -----------------------------  

= INFORMAÇÕES = 

O senhor vereador Victor Ferraz interveio dizendo que a sua intervenção tinha a ver 

com o assunto do qual já tem vindo a falar desde março e que tem a ver com as últimas 

informações que o senhor presidente tinha prestado na última reunião e que era a 

questão dos contratos interadministrativos das juntas. Na sequência das afirmações do 

senhor presidente, havia poucos minutos, relativamente à saúde financeira e da questão 

dos compromissos que estão assumidos, tinha notas para levantar. Tendo em conta que 

estes contratos administrativos foram cabimentados e estavam orçamentados no 

Orçamento que foi aprovado em novembro, não lhe parecia correto que, à posteriori, 

despois de as coisas estrarem aprovadas que sejam os serviços, a parte administrativa, 

que não concordava e tinha dúvidas relativamente aos pagamentos ou não destes 

contratos interadministrativos. Pensava o senhor vereador Victor Ferraz que as coisas 

tinham de ser feitas e a haver dúvidas teriam de ser feitas antes da promulgação ou da 

assinatura destes contratos interadministrativos, até porque estavam a falar de 

instituições, que todas são instituições de bem e se há um compromisso põe em causa 

também futuros compromissos e as juntas ficam sem saber com o que podem contar em 

futuros contratos interadministrativos. Naquele momento, estavam sete meses sem 

receber o dinheiro relativamente ao ano de dois mil e vinte e dois. O senhor vereador 

Victor Ferraz disse saber que havia um parecer da ANAFRE a dizer que tinham que ser 

pagos esses valores porque o contrato não foi denunciado em tempo útil em novembro 

do ano passado. Portanto, a situação mantinha-se e não lhe parecia que a parte 

administrativa tenha de decidir se deve ou não pagar, conforme foi afirmado pelo 

senhor presidente na última reunião. ---------------------------------------------------------  

Continuou o senhor vereador Victor Ferraz dizendo que esta era uma situação que já 

imputa responsabilidades para as juntas de freguesia porque têm de fazer essas 

competências, estavam a exerce-las e portanto parecia-lhe que não havia grande dúvida 

que tinham de pagar e o mais depressa possível para repor a situação correta, até por 

uma questão de respeito pelas instituições. -------------------------------------------------  

 O senhor presidente interveio dizendo que o que tinha sugerido aos serviços, e que não 

sabia se foi feito ou não, ou senão começava a escrever despachos para determinar 

determinada atitude, foi pedir um parecer externo para ver se pode pagar sem que o 

contrato deste ano esteja devidamente formalizado, uma vez que, como já tinha dito 

várias vezes, o contrato não prevê aumentos de verbas. A haver, deveria era haver 

reduções. Tinham mantido o mesmo valor. Mas o que era certo, e que era um facto, é 
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que não tendo sido ainda devidamente clarificado, porque se trata apenas de uma 

clarificação: a alteração dos contratos administrativos do ano passado para este ano. A 

ver se esse assunto vem para a próxima reunião de câmara para depois ir à Assembleia 

Municipal. E tinha de ser o mais rápido possível. Já ia em setembro. Mas de qualquer 

maneira estava garantido. Os valores que estão do ano passado estão garantidos. O que 

pode acontecer é que alguns equipamentos que as juntas possam pedir é que poderá não 

haver, este ano, possibilidade de isso acontecer. Aliás, as juntas de freguesia já 

receberam, havia dois anos, ou melhor, no ano passado, muitos equipamentos, bastantes 

equipamentos. Todas as juntas de freguesia receberam para além das verbas que estão 

transferidas para as juntas de freguesia. As juntas de freguesia estavam, por aquilo 

que lhe parecia, numa situação muito favorável. Tomara muitas ou a grande maioria das 

juntas de freguesia deste país, estar nas mesmas condições favoráveis destas juntas 

de freguesia do concelho de Albufeira. O senhor presidente continuou dizendo que, 

baseado nos contratos interadministrativos, num acordo de delegação de competências 

que foi muito trabalhado, essencialmente por si, que liderou as reuniões todas onde isso 

foi discutido, quer com funcionários da câmara, quer com os presidentes de junta, quer 

com os dirigentes, para se tentar chegar a determinados valores, para que tudo ficasse 

equitativo e para que houvesse justiça na distribuição de verbas, nos apoios a conceder 

entre as várias freguesias, para não poderem dizer que umas recebem mais do que 

outras. Inclusivamente, os senhores vereadores não permanentes que cá estavam 

sabiam disso perfeitamente. O que aconteceu foi um acordo bastante discutido e 

bastante trabalhado e participado com os vários atores, neste caso, os presidentes de 

junta ou quem as vezes dele fez. O senhor presidente concluiu dizendo que iria ver o 

que se conseguia fazer e se se conseguia fazer com que na reunião de câmara de 16 de 

agosto viessem à reunião os contratos interadministrativos para depois irem a reunião 

de Assembleia Municipal ordinária que haja em setembro. ----------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz considerou bem que se faça isso mas relembrou que 

esse procedimento que se vai fazer agora é para o próximo ano, não era para este ano 

porque o deste ano já foi aceite em novembro e outubro do ano passado. Daí que esteja 

a insistir relativamente a este assunto. Essas alterações que se possam vir a fazer será 

sempre relativamente a dois mil e vinte e três. A situação carece de ser regularizada 

porque é necessário para fazer as intervenções junto das populações e como o senhor 

presidente disse o contrato foi negociado pelo senhor presidente e foi aceite pelas 

partes e inclui esse fornecimento de equipamentos que estava contemplado. Considerou 

o senhor vereador Victor Ferraz que o mais óbvio a fazer será cumprir o que estava 
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acordado entre as partes e no próximo ano fazer as alterações e as clarificações que 

são preciso fazer nessa delegação de competências para que todos saibam o que é que 

têm de fazer e o que não têm de fazer. -----------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho interveio dizendo que na última reunião de câmara 

foi identificado que estavam a faltar informações relacionadas com as adjudicações 

diretas e o senhor presidente reconheceu a falta ou a apresentação dos documentos 

incompletos e nesse sentido queria saber se já tinha informação relacionada com os 

despachos que faltaram nas adjudicações diretas da última reunião de câmara e, em 

concreto, o que havia pedido no dia: que fosse apresentado, no que diz respeito aos 

ajustes diretos para os serviços de comunicação, para o que é que se destinavam 

aquelas verbas e aqueles serviços. Nenhuma desta informação foi enviada pelo que 

agradecia que o fosse. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que os serviços é que têm de o fazer. Se o não fazem 

ele próprio teria de tomar medidas nesse sentido. ------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou como é que o senhor presidente queria 

que ele fizesse o pedido. O que lhe havia sido dito é que lhe fariam chegar a informação 

e se o senhor presidente quisesse que ele se dirija alguém só tinha de o dizer. -----------  

O senhor presidente disse estar a responder a mesma coisa que já havia respondido 

anteriormente ao colega. ---------------------------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – CPA – CLUBE DE PATINAGEM 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 dezanove de julho último, 

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

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

setembro, autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo CPA – Clube de 

Patinagem de Albufeira, para deslocação a Paderne, no dia vinte de julho também 

último, para participação em atividades desportivas, bem como a realização do trabalho 

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

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

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

conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei 

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------  
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= TRANSPORTES – CPA – CLUBE DE PATINAGEM DE ALBUFEIRA – 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e um de julho último, 

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

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

setembro, autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo CPA – Clube de 

Patinagem de Albufeira, para deslocação a Paderne, no dia vinte e três de julho 

também último, para participação em atividades desportivas, bem como a realização do 

trabalho suplementar necessário para a realização do transporte, não devendo 

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

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

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

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

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

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

= TRANSPORTES – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 714 

ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de julho último, 

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

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

setembro, autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo Corpo Nacional de 

Escutas – Agrupamento 714 Albufeira, para deslocação a Idanha-a-Nova, no dia um de 

agosto corrente, para participação em atividades desportivas, bem como a realização 

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

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

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

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

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

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

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

= TRANSPORTES – COOPERATIVA DE CONSUMO E ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – RATIFICAÇÃO DE 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de julho último, 

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

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

setembro, autorizou a disponibilização do transporte solicitado pela Cooperativa de 

Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, para 

deslocação à Praia do Inatel, no dia um de agosto corrente, para participação em 

atividades recreativas, 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 – JUNTA DE FREGUESIA DA GUIA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor vice-presidente, na falta do presidente da câmara, em 

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

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

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

pela Junta de Freguesia da Guia, para deslocação ao Zoomarine, no dia vinte e seis de 

julho também último, para participação em atividades recreativas, e, conforme o 

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

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

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

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

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

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

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

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 

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

pelo senhor vice-presidente, em vinte e seis de julho último, através do qual, invocando 

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

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

Câmara Municipal autorize a disponibilização dos seguintes transportes, às seguintes 

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

corrente:  --------------------------------------------------------------------------------------  
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 Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Albufeira, para deslocações à Ilha de Tavira e a Alte, nos dias quatro e onze, 

respetivamente, e à Praia do Inatel, nos dias três, cinco, oito, dez, doze, dezassete, 

dezanove, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e nove e trinta e um; ------------  

 Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 714 Albufeira, para deslocação de Idanha 

–A– Nova para Albufeira, no dia sete;  -------------------------------------------------------  

 ARFIA – Associação do Rancho Folclórico e Infantil de Albufeira, para deslocação a 

Conceição de Faro, no dia catorze; -----------------------------------------------------------  

 Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Portimão, no dia seis e a Faro, no dia 

treze. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

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

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

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

= APOIOS – APEGUIA – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO DA GUIA - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente, em vinte e um de julho último, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Pela APEGUIA – Associação de Pais e Encarregados de Educação da Guia, através do 

e-mail anexo ao presente, remetido a esta Câmara Municipal, foi solicitado apoio para a 

realização de um evento, no dia 23 de julho do corrente ano, no Polidesportivo da Guia. --  
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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 de iluminar o Polidesportivo e de eletrificar as tendas no 

local, nos termos da informação da DEEM – Divisão de Edifícios e Equipamentos 

Municipais; ---------------------------------------------------------------------------------  

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

4) Que, uma vez que o evento se realiza no 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 APEGUIA – Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Guia, na realização de um evento no dia 23 de julho do corrente ano, no 

Polidesportivo da Guia, através da iluminação do Polidesportivo e a eletrificação das 

tendas no local; ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA GUIA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de julho último, foi 

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

“Através do documento anexo, no âmbito da realização da festa em honra da Nossa Srª 

da Guia, vem a Fábrica da Igreja Paroquial da Guia solicitar o habitual apoio na 

contratação da Banda Filarmónica de Paderne para acompanhar a procissão do dia 28 

de agosto, com saída pelas 18h30 da Igreja Matriz até à Capela Nossa Senhora da 

Guia, com a duração prevista de 1 hora.  -----------------------------------------------------  

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

1) O evento se vem realizando com regularidade nos últimos anos, contribuindo para o 

panorama cultural e turístico do concelho; -----------------------------------------------  

2) A Festa em Honra de Nossa Senhora da Guia integra o leque das festividades 
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tradicionais e religiosas com maior relevância no Município de Albufeira; --------------  

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

4) Existe disponibilidade da Banda Filarmónica de Paderne em acompanhar a procissão 

do dia 28 de agosto;  ----------------------------------------------------------------------  

5) 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 a Fábrica da Igreja Paroquial da Guia 

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

 Contratação da Banda Filarmónica de Paderne, ao abrigo do Protocolo a celebrar 

entre o Município de Albufeira e a Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne, 

para acompanhar a procissão dia 28 de agosto; ------------------------------------------  

 Disponibilização de transporte para a Banda Filarmónica de Paderne no dia 28 de 

agosto (Paderne-Guia e no final da procissão Guia-Paderne), com recurso a trabalho 

extraordinário conforme e nos termos da informação da DISU-DAVEGF, na 

distribuição SGDCMA/2022/46352.” ----------------------------------------------------  

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

= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PADERNE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de julho último, foi 

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

“Vem a Fábrica da Igreja Paroquial de Paderne, através do e-mail anexo à presente, 

remetido a esta Câmara Municipal, solicitar apoio para a realização de Jantar Convívio 

com Música ao Vivo inserido na Festa em Honra de Nossa Senhora da Esperança, 

Padroeira de Paderne no dia 6 de agosto corrente ano, através da emissão da Licença 

Especial de Ruído, bem como da isenção do pagamento das taxas devidas. -----------------  

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

1. Que existe informação da DPMV – Divisão de Polícia Municipal e Vigilância datada de 

21.07.2022; --------------------------------------------------------------------------------  

2. O parecer jurídico constante na distribuição SGDCMA/2022/48974; -----------------  

3. Que o disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

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

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar a Fábrica da Igreja 

Paroquial de Paderne na realização de Jantar Convívio com Música ao Vivo inserido na 

Festa em Honra de Nossa Senhora da Esperança, Padroeira de Paderne, no dia 6 de 

agosto do corrente ano, através: -------------------------------------------------------------  

a) Da emissão da Licença Especial de Ruído para o dia 6 de agosto do corrente ano; -----  

b) E da Isenção Total 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.” ---------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – JUNTA DE FREGUESIA DA GUIA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de julho último, foi 

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

“Vem a Junta de Freguesia da Guia, através do e-mail anexo à presente, remetido a 

esta Câmara Municipal, solicitar apoio para a realização da Festa do Frango da Guia, a 

realizar nos dias 4, 5, 6 e 7 de agosto do corrente ano. ------------------------------------  

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

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

2. Que existe a possibilidade desta edilidade ceder a iluminação das barraquinhas que 

irão ser instaladas na parte exterior do Polidesportivo da Guia, nos dias 4, 5, 6 e 7 

de agosto do corrente ano, nos termos da informação da DEEM – Divisão de 

Edifícios e Equipamentos; -----------------------------------------------------------------  

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

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar a realização da Festa 

do Frango da Guia, a realizar nos dias 4, 5, 6 e 7 de agosto do corrente ano, através da 

iluminação das barraquinhas que irão ser instaladas na parte exterior do Polidesportivo 

da Guia.” ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de julho último, 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, apurou para a execução do 

solicitado um valor de €5.520,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ----------------  

3 – Por lapso, na proposta deliberada e aprovada na Reunião de Câmara de 21 de junho 

de 2022, consta o valor do apoio financeiro com o cálculo do IVA a 6%, no total de 

€5.851,20; -------------------------------------------------------------------------------------  

4 – Para este tipo de procedimentos a taxa legal em vigor do IVA é de 23%; -------------  

5 – O valor cabimentado é efetivamente de €5.520,00, acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor de 23%, preconizando o total de €6.789,60. --------------------------------------  

6 – 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 retificar o apoio financeiro à Fábrica da 

Igreja Paroquial de Albufeira inicialmente no valor de 5.851,20, para o valor de 

€6.789,60, tendo em conta a taxa legal em vigor do IVA a 23%, para que esta possa 

proceder à pintura exterior da capela da Ermida da Orada.” -------------------------------  

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

= APOIOS – ALGARVE GARDENER – PROPOSTA = 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ----------------  

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO GUIAS DE PORTUGAL – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de julho último, foi 

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

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

Portugal solicita a cedência do Auditório Municipal e dos meios técnicos e humanos 

necessários ao seu funcionamento, nos dias 10, 11 e 12 de março de 2023, para a 

realização de reunião do Conselho Nacional da associação. ---------------------------------  

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

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

b) A disponibilidade do Auditório Municipal nos dias pretendidos; -------------------------  

c) A natureza jurídica da entidade solicitante: associação de utilidade pública, sem 

fins lucrativos; -----------------------------------------------------------------------------  

d) Que a alínea u) do nº 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 interesse municipal de 

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a cedência do Auditório 

Municipal, nos dias 10, 11 e 12 de março de 2023, à Associação Guias de Portugal, nos 

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

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

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

b) Responsabilizar a requerente pelo cumprimento dos horários definidos; ---------------  

c) A lotação de 342 lugares não poderá ser excedida.” -------------------------------------  

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

= APOIOS – CASA DO BENFICA DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de julho último, foi 

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

“A Casa do Benfica de Albufeira solicita autorização para realização de uma sessão de 

apresentação das equipas de Infantis e Benjamins do Centro de Treino e Formação do 

Algarve e respetivas Equipas Técnicas aos encarregados de Educação, na Biblioteca 

Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, especificamente: -------------------------------------  

. Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, e os meios humanos e 

técnicos necessários ao seu funcionamento, nomeadamente computador portátil, 

datashow e tela de projeção, para o dia 02 de setembro 2022, das 18H00 às 20H30. ---  

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

a) Que a Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, é o local 

privilegiado para a realização de atividades que desempenham um papel educativo, 

social, cultural, recreativo e/ou outro similar; -------------------------------------------  

b) Que a apresentação tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e 

formação pessoal dos jovens nele participantes; -----------------------------------------  

c) Que existe disponibilidade de utilização da Sala Polivalente, na data e horas 
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solicitadas;  --------------------------------------------------------------------------------  

d) Que estão disponíveis os meios técnicos e humanos necessários à realização da 

atividade;  ----------------------------------------------------------------------------------  

e) A alínea o) 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 deliberar sobre as formas de apoio a 

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução 

de obras ou à realização de eventos de interesse para o município;  --------------------  

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a realização da sessão de 

apresentação das equipas de Infantis e Benjamins do Centro de Treino e Formação do 

Algarve e respetivas Equipas Técnicas aos encarregados de Educação, nos seguintes 

termos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, e os 

meios humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento, para o dia 02 de 

setembro 2022, das 18H00 às 20H30.” --------------------------------------------------  

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

Antes da discussão dos assuntos a seguir descritos, o senhor presidente e o 

senhor vereador Carlos Oliveira, com fundamento no facto de, no primeiro assunto 

ambos fazerem parte dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de 

Albufeira, e, no segundo assunto, o senhor presidente, se considerar impedido, e 

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

Código do Procedimento Administrativo, suscitaram as respetivas situações de 

impedimento, tendo os mesmos se ausentado da sala, assumindo a presidência o 

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

= APOIOS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e oito de julho último, foi 

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

“Através de documento que se anexa à presente proposta, a Santa Casa da 

Misericórdia de Albufeira solicita a cedência do Auditório Municipal e dos meios 

humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento, no dia 5 de setembro de 2022, 

no período compreendido entre as 16H30 e as 21H30, para levar a efeito, em 

colaboração com a associação Vencer Autismo, uma palestra subordinada ao título em 

epígrafe.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  
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a) A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horário solicitado; -------------------  

b) A missão da entidade requerente que tem como objectivos a melhoria do bem-estar 

das pessoas, prioritariamente dos mais desprotegidos, abrangendo as prestações de 

ação social, saúde, educação e ensino, cultura e promoção da qualidade de vida, de 

acordo com a tradição cristã e obras de misericórdia do seu compromisso originário 

e da sua secular atuação em prol da comunidade, bem como a promoção, apoio e 

realização de atividades que visem a inovação, a qualidade e a segurança na 

prestação de serviços e, ainda, o desenvolvimento de iniciativas no âmbito da 

economia social”; ---------------------------------------------------------------------------  

c) Que o objetivo da conferência se insere na missão a desenvolver pela requerente; ---  

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

confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse 

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

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

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

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a cedência do Auditório 

Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, nos seguintes termos: -------------  

a) Garantir os meios técnicos e humanos para o funcionamento do Auditório, conforme 

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

b) Responsabilizar a requerente pelo cumprimento dos horários definidos; ---------------  

c) A lotação de 342 lugares não poderá ser excedida.” -------------------------------------  

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

Não estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador Carlos Oliveira, 

tendo este último regressado à sala após a votação. ------------------------------------  

= APOIOS – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e oito de julho último, foi 

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

“O Futebol Clube de Ferreiras, através do documento em anexo, solicitou à Câmara 

Municipal de Albufeira apoio para a realização da já tradicional Prova de Mar (16.ª 

edição), a realizar no próximo dia 21 de Agosto. --------------------------------------------  

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

1. Se trata de uma modalidade que está crescendo ao nível de visibilidade e de número 

de praticantes; -----------------------------------------------------------------------------  

2. Albufeira tem um clube que desenvolve esta modalidade, tendo cada vez mais 

atletas; -------------------------------------------------------------------------------------  
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3. Esta prova contribui para projectar Albufeira como um local de excelência para a 

prática do desporto, não só nas modalidades tradicionais, mas também nas 

modalidades de mar; -----------------------------------------------------------------------  

4. Esta prova está inserida no XIV Circuito Nacional de Águas Aberta e no 28.º 

Circuito Águas Abertas - Algarve 2022, contando com a participação de atletas de 

todo o país; ---------------------------------------------------------------------------------  

5. Sendo esta prova realizada no dia 21 de Agosto, a mesma será incluída no programa 

de comemorações do dia do Município; ----------------------------------------------------  

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

Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar atividades de 

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

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

prevenção das doenças. --------------------------------------------------------------------  

Proponho que a Digníssima Câmara delibere aprovar: ----------------------------------------  

 O licenciamento do evento e a licença Especial de Ruído bem como isenção das taxas 

inerentes à realização do evento; ---------------------------------------------------------  

 O empréstimo de 6 baldes do lixo e respetivos sacos pela DHUEV; ---------------------  

 A colocação de um ponto de água e de energia para o dia da prova pela DEEM; --------  

 Empréstimo de 100 baias, pela DTDEC. ---------------------------------------------------  

 Empréstimo de aparelhagem sonora com microfone sem fios e a presença de um 

técnico de eletricidade durante todo evento, pela DEEM; -------------------------------  

 Apoio na divulgação, através dos canais normais à disposição do município, pela 

DRCPRI;  -----------------------------------------------------------------------------------  

 Inclusão do evento no programa de comemorações do Dia do Município; ----------------   

 Apoio da Proteção Civil de Albufeira na Coordenação de Segurança da Prova; ---------  

 Outras questões logísticas pertinentes que possam surgir.” -----------------------------  

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

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

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO FLOR DENTE-DE-LEÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e oito de julho último, foi 

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

“Através de documentação que se anexa à presente proposta a Associação Flor Dente- 

de-Leão, solicita o apoio desta edilidade, especificamente a atribuição de uma 

comparticipação financeira no montante de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), fator 
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fundamental para a concretização de ações programadas no âmbito do Plano Cultural de 

Escola (PCE) do Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente, que integra o Plano 

Nacional das Artes. ---------------------------------------------------------------------------  

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

a) Que a Constituição Portuguesa, no art.º 73.º, afirma que todos têm direito à 

educação e à cultura, devendo o Estado promover a sua democratização, 

assegurando o acesso de todos os cidadãos à fruição e criação cultural; ---------------  

b) Que no art.º 78.º, a referida Constituição esclarece que para além do direito à 

fruição e criação cultural, todos têm o dever de preservar, defender e valorizar o 

património cultural; ------------------------------------------------------------------------  

c) Que para fomento das orientações referidas nas alíneas supra, os Ministérios da 

Cultura e da Educação instituíram o Plano Nacional das Artes, para o horizonte 

temporal de 2019-2029, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

42/2019, de 21 de fevereiro; -------------------------------------------------------------  

d) Que o Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente, integra o Plano Nacional das 

Artes, tendo desenvolvido o Plano Cultural de Escola (PCE), para o biénio 2020-

2022, assente no tema “O Património Local”; --------------------------------------------  

e) Que a Associação Flor Dente-de-Leão, a par de outras entidades concelhias públicas 

e privadas, colabora para a prossecução dos objetivos traçados no PCE do referido 

Agrupamento; ------------------------------------------------------------------------------  

f) Que o Município de Albufeira reconhece a importância do projeto, porque a 

formação educativa só se completa se integrar a educação cultural e artística; 

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

se consubstancia como eixo estratégico para o desenvolvimento cultural e educativo 

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

h) 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 interesse 

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

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

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

1. Que a Digníssima Câmara Municipal delibere atribuir à Associação Flor Dente-de-

Leão, com o número de identificação coletiva 513899740, a comparticipação financeira 

de €1.500,00 (mil e quinhentos euros). -------------------------------------------------------  

2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das 

disposições legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos Contratos Públicos, 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo 

Decreto – Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto na sua atual redação.” ---------------------  

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

 

 

= PROTOCOLOS – ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – ACM – 

ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P. – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte de julho último, foi apresentada 

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

“Através da documentação anexa à presente proposta, o ACM, solicitou a esta Câmara 

Municipal a assinatura do Aditamento ao Protocolo de Cooperação - ACM - Alto 

Comissariado para as Migrações, I.P. com o Município de Albufeira assinado pela 

primeira vez a 7 de abril de 2008 e atualizado em 28 de fevereiro de 2019. --------------  

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

1) O protocolo foi assinado entre ACM e Município de Albufeira no dia 7 de abril de 

2008, de acordo com os documentos anexos. ---------------------------------------------  

2) O aditamento serve para aditar a cláusula respeitante à proteção de dados pessoais 

para cumprir o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016.  --------------------------------------------------------  

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

A digníssima Câmara Municipal delibere assinar, 2 exemplares, do Aditamento ao 

Protocolo de Cooperação - ACM - Alto Comissariado para as Migrações, I.P. com o 

Município de Albufeira, anexo, que vigorará por a partir da data de assinatura do 

protocolo.“ -------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do aditamento ao protocolo nela 

referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia 

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

O senhor vereador António Coelho disse que é mencionado neste protocolo que o 

plano de atividades referente ao abono deverá ser apresentado no prazo de 

noventa dias seguidos, a contar da data de celebração, sem prejuízo da sua 

apresentação nos anos civis subsequentes. O que quer pedir é que quando for 

celebrado o protocolo e for elaborado o dito plano de atividades, quando 

chegarem, que sejam partilhados com os restantes membros da vereação, ao que o 

senhor presidente acedeu. ------------------------------------------------------------------  

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

B – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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= TELEASSISTÊNCIA – UMA MUNÍCIPE - (PROCESSO N.º 1475)  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

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

1. Compete à Câmara, conforme disposto na alínea u) do art.º 33, da Lei 75/2013 de 12 

de Setembro, apoiar actividades 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 de doenças;  -------------------------------------  

2. A Munícipe Adelina da Conceição Fernandes cumpre os requisitos legais, conforme 

documentação em anexo e definidos por despacho no SGDCMA/2007/5739; ----------    

3. Existe o equipamento disponível para o efeito; -------------------------------------------  

4. O procedimento efetuado para este apoio permite a aquisição deste serviço. ---------   

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

Relativamente à proposta de atribuição de equipamento de teleassistência, a Digníssima 

Câmara Municipal delibere aprovar a colocação dos referidos equipamentos.” -------------  

O senhor vereador António Coelho disse que gostaria de saber, através da 

senhora vereadora, quantas pessoas é que estão a beneficiar deste serviço no 

concelho, qual o custo e quantas pessoas estão em lista de espera, eventualmente, 

se for o caso. Acrescentou que, naturalmente, a informação não tem que ser dada 

agora, e pediu o favor de a fazer chegar. ------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha informou que em lista de espera não estão. 

O senhor vereador António Coelho perguntou quantas é que estão a ser 

beneficiadas. ---------------------------------------------------------------------------------   

Respondeu a senhora vereadora Cláudia Guedelha que não sabe de cor, sabe que 

em lista de espera não estão, e à medida que vão surgindo, são avaliadas e são 

propostas à reunião. Perguntou depois ao senhor vereador qual era a outra 

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

O senhor vereador António Coelho disse que era mesmo isso, era só para saber 

quantas pessoas é que estão a beneficiar deste serviço, e qual é o custo que está 

associado. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

= TELEASSISTÊNCIA – UMA MUNÍCIPE - (PROCESSO N.º 1480)  

- PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 
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seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

1. Compete à Câmara, conforme disposto na alínea u) do art.º 33, da Lei 75/2013 de 12 

de Setembro, Apoiar actividades 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 de doenças;  -------------------------------------  

2. A Munícipe Maria Manuela Ramos Palhaço cumpre os requisitos legais, conforme 

documentação em anexo e definidos por despacho no SGDCMA/2007/5739;  ---------  

3. Existe o equipamento disponível para o efeito; -------------------------------------------  

4. O procedimento efetuado para este apoio permite a aquisição deste serviço. ---------   

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

Relativamente à proposta de atribuição de equipamento de teleassistência, a Digníssima 

Câmara Municipal delibere aprovar a colocação dos referidos equipamentos.” -------------  

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

 

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 50/2020 – 

REQUERIMENTO = 

Por Manuel de Jesus Marques foi apresentado um requerimento, datado de um de 

setembro de dois mil e vinte, pelo qual solicita indemnização por danos sofridos, no seu 

apartamento em resultado de uma fuga de água no tubo antes do seu contador.  ---------  

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------  

”O presente, foi objeto de deliberação tomada em reunião de câmara de 02/11/2021. 

Dessa deliberação de intenção, foi o Requerente notificado para se pronunciar, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no artigo 121.º e seguintes 

do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------------------------  

Verificando-se a inexistência de apresentação de pronúncia, somos do parecer (nos 

termos do artigo 126.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo) que, 

deverá o presente Processo merecer deliberação de reunião de câmara, tendente à 

tomada de decisão final de indeferimento definitivo, com os fundamentos constantes 

no Parecer Jurídico supra mencionado.-------------------------------------------------------  

Sendo, sem mais, o que se submete à consideração superior de V. Exa.” -------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer, mandar 

C – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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proceder nos estritos termos do nele sugerido. ------------------------------------------  

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 9/2021 

 – REQUERIMENTO = 

Por Pedro Miguel Andrade Furtado de Paiva foi apresentado um requerimento, datado 

de dez de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelo qual solicita indemnização por danos 

sofridos na sua viatura, no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e um, quando seguia 

na saída da N270, na “estrada da morte” sentido Lombada, onde por ausência de 

alcatrão existe um buraco por onde os pneus da sua viatura passaram junto da berma 

provocando dano nas jantes.  -----------------------------------------------------------------  

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, 

refere o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------  

”O presente, foi objeto de deliberação tomada em reunião de câmara de 07/02/2022. 

Dessa deliberação de intenção, foi o Requerente notificado para se pronunciar, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no artigo 121.º e seguintes 

do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------------------------  

Verificando-se a inexistência de apresentação de pronúncia, somos do parecer (nos 

termos do artigo 126.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo) que, 

deverá o presente Processo merecer deliberação de reunião de câmara, tendente à 

tomada de decisão final de indeferimento definitivo, com os fundamentos constantes 

no Parecer Jurídico supra mencionado. ------------------------------------------------------  

Sendo, sem mais, o que se submete à consideração superior de V. Exa.” -------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer, mandar 

proceder nos estritos termos do nele sugerido. ------------------------------------------  

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 28/2021  

– REQUERIMENTO = 

Por Maria Helena da Silva Raimundo foi apresentado um requerimento, datado de vinte 

e oito de junho de dois mil e vinte e um, pelo qual solicita indemnização por danos 

físicos sofridos, no dia vinte e seis de maio de dois mil e vinte e um, quando caiu na Rua 

da Bateria em virtude dos desníveis no piso e a calçada ser muito escorregadia.  ---------  

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, 

refere o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------  
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”O presente, foi objeto de deliberação tomada em reunião de câmara de 31/01/2021. 

Dessa deliberação de intenção, foi o Requerente notificado para se pronunciar, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no artigo 121.º e seguintes 

do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------------------------  

Verificando-se a inexistência de apresentação de pronúncia, somos do parecer (nos 

termos do artigo 126.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo) que, 

deverá o presente Processo merecer deliberação de reunião de câmara, tendente à 

tomada de decisão final de indeferimento definitivo, com os fundamentos constantes 

no Parecer Jurídico supra mencionado.-------------------------------------------------------  

Sendo, sem mais, o que se submete à consideração de V. Exa.” -----------------------------  

Foi deliberado, por maioria, tendo em conta o teor do parecer, mandar proceder 

nos estritos termos do nele sugerido. ------------------------------------------------------  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha, os senhores vereadores 

Ricardo Clemente, Carlos Oliveira e Victor Ferraz; votou contra o senhor vereador 

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

 

Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, com 

fundamento no facto de fazer parte do júri dos concursos, e invocando o previsto 

na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento 

Administrativo, suscitou as respetivas situações de impedimento, tendo-se 

ausentando da sala, assumindo a presidência o senhor vice-presidente. ---------------  

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE LEVANTAMENTO E 

REPOSIÇÃO/CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSEIOS EM ZONAS 

PONTUAIS DO CONCELHO DE ALBUFEIRA – RECEÇÃO DEFINITIVA = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Manuel Pedro de Sousa & 

Filhos, Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção definitiva, 

datado de oito de junho de dois mil e vinte e dois, pelo qual se constata que todos os 

trabalhos se encontram em bom estado de execução e conservação, não tendo sido 

detetada a existência de defeitos da obra, razão porque a obra é considerada em 

condições de ser recebida, no todo, definitivamente.  --------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que vai manter a sua posição relativamente 

a isto, e este tipo de deliberações, intervenções pontuais, não têm nenhum 

cadastro de quais são essas intervenções, embora já tenha sido solicitado no 

passado. É dito que está tudo bem, mas eles não sabem onde é que elas foram 

D – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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feitas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que são feitas em vários sítios. -----------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz salientou que a questão é que tem de haver esse 

cadastro, para se saber exatamente onde é que foram feitas as intervenções, e 

qual a dimensão. ------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que vai tentar que isso seja possível, agora se for dez 

pedras num lado, três no outro, cinco no outro. -----------------------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que não precisa de saber a quantidade de 

material que levou, gostaria de saber é onde é que elas foram feitas, para fazer 

esse acompanhamento juntamente com as Juntas de Freguesia. ------------------------  

O senhor presidente referiu que os serviços irão, com certeza, dar isso. ------------  

O senhor vereador Victor Ferraz relembrou que já solicitaram isso no passado, 

quando foi a deliberação, e nunca chegou nada, e era nesse sentido. -----------------  

O senhor presidente disse que pode vir a chegar. ---------------------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que, tendo em conta isso, vai votar contra 

este ponto. ------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por maioria dos presentes, homologar o auto de receção definitiva.  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor vice-presidente, a senhora 

vereadora Cláudia Guedelha, os senhores vereadores Ricardo Clemente, Carlos 

Oliveira e António Coelho; votou contra o senhor vereador Victor Ferraz. -----------  

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA PARA AUMENTO DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DE 

ALBUFEIRA – REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido, foi apresentada uma informação, com 

origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“O procedimento em epígrafe foi adjudicado por deliberação de Câmara, em 2020-06-

30, ao consórcio AMENER – Eficiência Energética, S.A. e João Jacinto Tomé, S.A., pelo 

valor de 636.755,00 €, a acrescer de IVA, com firmação de contrato em 2020-09-03. --  

De acordo com a solicitação da empresa chefe do consórcio, foi elaborado o cálculo da 

revisão de preços provisória, efetuada nos termos da Cláusula 43.ª do Caderno de 

Encargos, o qual resultou no valor de 46.659,78 €, mais IVA, a favor do empreiteiro. ----  

Verifica-se que o Município tem a pagar ao consórcio o montante 46.659,78 € mais 

IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Face ao exposto, sugere-se que seja feito o cabimento de 46.659,78€, mais IVA, 

submetendo-se à aprovação da Exma. Câmara o pagamento daquela quantia à empresa 

AMENER - Eficiência Energética, S.A., nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 da 

Cláusula 11.ª do contrato de consórcio, relativo à revisão de preços provisória da obra 

em epígrafe.” ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho queria dar nota que apenas nestas duas revisões 

de preços têm um aumento de cerca de oitenta e cinco mil euros, mais IVA 

considerado, e a pergunta que faz é se, neste momento, os serviços técnicos 

estão a fazer aquilo que é uma perspetiva de custos, relacionados com 

empreitadas e contratos de fornecimentos de bens e serviços, considerando aquilo 

que é o perspetivado, em termos de inflação, bem como se é possível ter uma 

noção do que é que vai acontecer, ou isto é avaliado caso a caso, e vem aqui 

também caso a caso. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que vem caso a caso e é aplicado à empreitada. ----------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse sobre este assunto, e relativo à questão 

da revisão de preços, exatamente que tipo, e por isso é que queria uma 

explicação, que tipo de serviço é que esta empresa fez, porque para que haja 

revisão de preços, tem de haver alterações. ---------------------------------------------  

Disse o senhor presidente que deve estar aí expresso. ----------------------------------  

O senhor vice-presidente recordou que é obrigatório por lei. --------------------------  

Continuou o senhor vereador Victor Ferraz dizendo que queria saber que tipo de 

serviços é que foram feitos, e que tipo de material é que foi utilizado, para 

chegar a estes valores, considerado empreitada de aumento de eficiência 

energética, perguntou se é substituição das lâmpadas. ----------------------------------  

O senhor presidente disse que esse é um exemplo. --------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz clarificou que é isso que está a perguntar, e é 

só mais para tirar essas dúvidas. ----------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que são lâmpadas leds. ---------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a sua pergunta foi nessa perspetiva, e 

disse que a sua dúvida aqui é outra, pelo que pergunta se a Câmara Municipal tem 

algum cadastro de cuidados de espaços públicos, de serviços deste tipo, dos 

candeeiros públicos. --------------------------------------------------------------------------  

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

O senhor vereador Victor Ferraz solicitou, caso fosse possível, que lhes fosse 

enviado esse cadastro, esse ficheiro em Excel, com os locais, as moradas, e onde 
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existe, para terem uma noção de qual é a quantidade de espaços públicos que a 

autarquia tem de custear com, por exemplo, a parte dos candeeiros. -----------------  

O senhor presidente disse que sim. --------------------------------------------------------  

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

informação e nos termos da mesma, aprovar o cálculo da revisão de preços 

provisória no valor de quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove euros e 

setenta e oito cêntimos mais IVA, a favor do empreiteiro e autorizar o respetivo 

pagamento. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA 

BALEEIRA – S. RAFAEL, RUA DO FAROL E PONTA DA BALEEIRA – REVISÃO 

DE PREÇOS PROVISÓRIA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido, foi apresentada uma informação, com 

origem na Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“A presente empreitada foi adjudicada à empresa Manuel António & Jorge Almeida, 

Construções S.A. no dia 06 de outubro de 2020 por deliberação da Câmara Municipal 

de Albufeira, pelo valor de 676.503,16€ mais IVA, com trabalhos complementares no 

valor de 40.601,49€ mais IVA. ---------------------------------------------------------------  

Após cálculo da revisão de preços da obra em epígrafe efetuado por esta Edilidade, e 

ao abrigo do n.º 45 do caderno de encargos, o cálculo da revisão de preços provisória 

foi de 39.126,20€ mais IVA a favor do empreiteiro. ----------------------------------------  

Deste modo, solicita-se o cabimento de 39.126,20€ mais IVA e submete-se à aprovação 

da Digníssima Câmara Municipal de Albufeira, o cálculo da revisão de preços provisória 

no valor de 39.126,20€. mais IVA a favor do empreiteiro.” ---------------------------------  

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

termos da mesma, aprovar o cálculo da revisão de preços provisória no valor de 

trinta e nove, cento e vinte e seis euros e vinte cêntimos mais IVA, a favor do 

empreiteiro e autorizar o respetivo pagamento. ------------------------------------------  

= COIMAS – PAGAMENTO DE AUTO DE CONTRAORDENAÇÃO – PROCESSO 

042201219 = 

Foi apresentado o duplicado de auto de contraordenação número 0167681, referente 

ao processo 042201219, proveniente do Ministério da Administração Interna – Guarda 

Nacional Republicana, relacionado com infração cometida por um veículo propriedade do 
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município, matrícula 32-QT-57.  --------------------------------------------------------------  

Este assunto fazia-se acompanhar de uma informação com origem na Divisão de 

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

“Verificou-se a aplicação do auto de contra ordenação em anexo, Processo 042201219, 

referência 042202457, à viatura Caetanobus, iTrabus S33, pesado de passageiros com 

matrícula 32-QT-57, ao serviço da DAVEGF, afeta ao serviço de transportes 

escolares, pelo facto do motorista não ter beneficiado do descanso/repouso diário 

reduzido obrigatório de 9h consecutivas, num período de 24 horas. -----------------------  

Sobre a aplicação desta coima compete informar que: --------------------------------------  

 O motorista repousou 8h57, ou seja menos 3 minutos que o exigido por lei, por 

motivo de atraso no horário de chegada do transporte realizado no dia 24/02/2019. -  

Face ao exposto, submete-se à consideração da digníssima Câmara Municipal a 

autorização para compromisso e pagamento da contraordenação, no valor de 204,00€, à 

ordem de Autoridade para as Condições de Trabalho.” -------------------------------------  

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

termos da mesma, autorizar o pagamento da coima relativa ao auto de 

contraordenação número 0167681, processo 042201219, no valor de duzentos e 

quatro euros. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

= 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 vinte e oito de julho último, através do qual determinou autorizar a emissão 

da licença especial de ruído à United Investments (Portugal) – Empreendimentos 

Turísticos, S.A., no dia trinta e um de julho também último, entre as vinte e duas horas 

do dia trinta e um e as duas horas do dia um, para realização de evento com DJ, 

denominado “Tiki White Party”, no Pine Cliffs Beach Club Maré, 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 – COELHA, LDA - RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente da 

câmara, em vinte e oito de julho último, através do qual determinou autorizar a emissão 

E – DIVISÃO DE POLÍCIA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA 
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da licença especial de ruído à Coelha, Lda, no dia trinta de julho também último, entre 

as dezanove horas e as vinte e quatro horas, para realização de evento com DJ “Festa 

de Aniversário 40 anos – Parte III”, no Restaurante Praia da Coelha, 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 – UNITED INVESTMENTS (PORTUGAL) – 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A. – 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 evento com Dj, denominado “Full Moon 

Party”, no Pine Cliffs Beach Club Maré, com utilização do areal, no dia 12 de agosto, das 

22h às 02h00; - 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; ------------------------------------------------------------------------  

- prevendo o evento a utilização do areal da praia do Barranco das Belharucas, 

conforme email remetido pelo requerente no dia 20 de julho, carece a mesma de 

parecer da Unidade do Ambiente. Nada há a opor quanto à emissão do alvará de LER, 

desde que o parecer da UA relativamente à utilização do areal seja favorável;  ----------  

- 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 
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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 – PEDRA DO PÃO, LDA – 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 Pedra do 

Pão, Lda, cumpre informar o seguinte: -------------------------------------------------------  

- é pretensão do requerente a realização de evento com Dj, denominado “Lua Cheia”, no 

Restaurante Pedras Amarelas, no dia 11 de agosto, das 22h às 04h00; --------------------  

- 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; -------------------------------------------------------------------------  

- de acordo com o estabelecido nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 16.º do RMRA, caso 

a atividade ocorra a um dia de semana a sua cessação poderá ser no máximo às 24h, 

sendo que se a mesma ocorrer ao fim de semana ou véspera de feriado, a sua cessação 

será no máximo às 02h. Tratando-se de um evento pontual, considera-se, salvo melhor 

opinião, que pese embora o mesmo seja realizado a um dia de semana, poderá ser 

autorizado horário até às 02h; ---------------------------------------------------------------  

- 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 
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pedido nos precisos termos da mesma. ----------------------------------------------------  

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – SGEHR – SOCIEDADE GESTORA E 

EXPLORADORA DE HOTÉIS E RESORTS, S.A. – 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 4, 7, 10, 12, 20 e 27 de 

agosto, 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, para os dias 1, 3, 5, 

7, 10, 16, 19, 23, 25, 27, e 30 de junho, e para os dias 3, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 23 e 31 de 

julho, 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 
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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. ----------------------------------------------------  

= OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

NO PERÍODO DE VERÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de julho último, foi 

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

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

a) O Regulamento das Operações Urbanísticas do Município de Albufeira prevê a 

obrigatoriedade de interrupção de algumas obras objecto de licenciamento ou 

comunicação prévia durante o período de verão; ---------------------------------------------  

b) Efectivamente, dispõe o número 1 do art.º 26.º daquele regulamento que as obras de 

demolição, escavação e contenção periférica, bem como a fase de toscos relativa às 

obras objecto de licenciamento ou comunicação prévia não rejeitada que se integrem, 

face ao P.D.M., nas zonas urbanas e de expansão urbana da cidade de Albufeira e Olhos 

de Água, zona de ocupação turística, zona de consolidação turística, zona mista e zona 

de expansão mista serão obrigatoriamente suspensas durante o período compreendido 

entre 1 de julho e 30 de Setembro de cada ano civil; ---------------------------------------  

c) Prevê o número 2 daquele normativo que “a Câmara Municipal em casos excepcionais 

e devidamente reconhecidos como tal pode emitir a autorização para a execução dos 

trabalhos, perante pedido devidamente fundamentado a apresentar pelo interessado; 

d) A situação económica de inflação que o país atravessa e as repercussões económicas 

decorrentes; -----------------------------------------------------------------------------------  

e) A inconstante situação dos preços das matérias primas que têm vindo a aumentar 

constantemente; ------------------------------------------------------------------------------  

f) Se impõe, no quadro das competências desta Edilidade, adoptar todas as medidas 

possíveis para apoiar empresas, investidores, empregadores e os particulares; -----------  

g) A interrupção dos referenciados trabalhos durante o período de verão poderá 

comportar sérios prejuízos para o sector da construção civil e ramos que lhe estão 

F – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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associados; ------------------------------------------------------------------------------------  

h) A continuidade das obras durante o período de verão, condicionadas em termos de 

horário de laboração, tem de coexistir e conciliar com o Turismo, especialmente se as 

obras não tiverem início cedo e também não se estenderem ao longo do dia; --------------  

Propõe-se que: ---------------------------------------------------------------------------------  

A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere, excepcionalmente, neste verão 

de 2022, autorizar a execução das operações urbanísticas, mencionadas no n.º 1 do 

art.º 26.º do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Albufeira, sem 

necessidade de apresentação de requerimento pelo interessado; por reconhecer a 

presente conjuntura como um caso excepcional nos termos do n.º 2 da mesma norma, 

condicionadas ao horário único das 10hrs às 16hrs, nos dias úteis.” ------------------------  

O senhor presidente informou que se trata de um levantamento feito pelos 

serviços técnicos, no sentido de poder proporcionar a continuidade de algumas 

obras que possam não incomodar, até que haja alguma manifestação de incómodo, 

e está um bocado condicionado a isso, e condicionado também a determinados 

horários, que são das 10 até às 16 horas, dos dias úteis, acrescentando que isto 

se passa numa ou noutra obra, e são muito poucas. -------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que entendeu a explicação e trazia mesmo 

essa questão, o porquê desta medida, mas já percebeu por aquilo que o senhor 

presidente fez como nota introdutória. Solicitou se fosse possível, só para terem 

uma noção, a relação daquilo que são as obras que estão aqui implícitas e a área 

onde elas estão inseridas, e que lhes fizessem chegar essa informação, que é 

importante. Percebeu que está acautelado aquilo que importa nesta altura, 

nomeadamente, que isto não resulte em constrangimentos, nem para o normal 

funcionamento das áreas envolventes a essas obras, nem constrangimentos para o 

turismo, e percebeu também que há aí uma preocupação de fixar limites, e 

reiterou que lhes fizessem chegar a dita relação. ---------------------------------------  

O senhor presidente disse que é uma relação exaustiva, mas é possível. -------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse concordar, até porque depois teriam aqui 

situações caricatas, que seria não puderem intervir porque os turistas fazem 

barulho à noite, e depois durante o dia não poderiam incomodar os turistas, por 

causa das obras. Aliás, são situações que foram até apresentadas na Assembleia 

Municipal e que acabam por ser contraditórias. Disse que a sua dúvida aqui, e 

concordando com este documento, a questão entre as 10 e as 16 horas, e porque 

não entre as 10 e as 18 horas, questionando qual é a diferença aqui. Lembrou que 
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estão a falar de um horário de trabalho de um trabalhador, e uma empresa que 

vai pôr um trabalhador a fazer só das 10 às 16 horas, só vai trabalhar seis 

horas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que poderá fazer serviços que não incomodem. ------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que, para ele, a proposta seria das 10 às 

18 horas, até para não ter impactos relativamente à questão da gestão das obras, 

já que é uma necessidade que eles têm. Para ele 16 ou 18 horas, a nível do ruído, 

não terá assim grande impacto, pelo que a sua sugestão seria essa, em vez da 

deliberação ser das 10 às 16 horas, fosse das 10 às 18 horas, e assim tinham um 

horário de trabalho incluído aqui das oito horas, e já permitia as empresas e os 

empresários poderem gerir esta gestão do pessoal. --------------------------------------  

O senhor presidente disse que fazem depois trabalho que não incomode, e isso 

está garantido, não é por aí que vai haver problema nenhum. --------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se houver alguma obra a trabalhar às 

17 horas pode ser interrompida, e aí pensa que não haveria grande problema em 

abrir para as 18 horas, e deixava só esta sugestão. ------------------------------------  

O senhor presidente disse que foi uma sugestão, realçando que isto não tem 

grande impacto, é só para evitar que um caso ou outro possa fazê-lo, mas há 

casos em que não o podem mesmo fazer, não conseguem cumprir. ---------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz sublinhou que se os empresários quiserem cumprir 

as leis e as regras, às 16 horas têm de mandar parar a obra. ------------------------  

O senhor presidente disse que já mandou parar várias. ---------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que tem de se mandar parar o ruído. -----------------  

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

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 

Dos pareceres, autos e outros elementos referidos nas deliberações que seguem, 

relativas a processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística e segundo o critério deste, 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 seguem, relacionadas com este tema, tiveram minutas 

elaboradas sob a exclusiva responsabilidade do mesmo departamento. --------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 37868PT de 09-09-2020; 37868IT de 09-09-2020; 

37868III de 09-09-2020; 37868II de 09-09-2020; 37868DFV de 09-09-2020; 

37868A de 09-09-2020 e 37868 de 09-09-2020 ------------------------------------------  
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Processo n.º: 55/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Filipa Sofia Pires Guerreiro Correia -------------------------------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, freguesia de Paderne -----------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de habitação unifamiliar, piscina e muro de vedação ------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de doze de julho 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): 57291 de 30-12-2019; 20134IT de 19-04-2021; 20164 de 

19-04-2021; 29430 de 04-06-2021; 34095 de 28-06-2021; 6213 de 04-02-2022 e 

33390 de 20-06-2022 ------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 106/2019 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Nuno José Batista da Silva Monteiro ------------------------------------------  

Local da Obra: Patroves, Lote n.º 21, 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 a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística datada de dezoito de julho de dois mil e vinte e dois. --------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 5071 de 31-01-2020; 8611IT de 12-02-2021; 8611 de 12-

02-2021; 30813 de 11-06-2021; 47037IT de 08-09-2021; 47037 de 08-09-2021, 

65686 de 27-12-2021 e 32054 de 09-06-2022 ---------------------------------------------  

Processo n.º: 37/2017 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Feliciana Monteiro da Silva ----------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Palmeira, Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ---  
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Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar, muro de vedação e piscina --------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística datada de vinte e dois de julho de dois mil e vinte e dois. ---------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 22201 de 02-06-2020 e 31669 de 16-06-2021 ---------------  

Processo n.º: 39IP/2020 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: João Anastácio Guerreiro ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Ribeira de Alte, Caixa Postal 155 H, freguesia de Paderne ----------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à alteração de moradia unifamiliar -------   

Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável o pedido condicionado, nos 

termos do parecer técnico de dezoito de julho de dois mil e vinte e dois. ------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 20931 de 14-05-2019 ------------------------------------------  

Processo n.º: 51IP/2019 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Manuel Teodósio de Jesus ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cortelhas, freguesia da Guia -------------------------------------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à alteração da fração “C e F” para 

comércio, restauração e bebidas -------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte de julho de dois mil e vinte e 

dois, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê não 

considerar viável o pedido, tal como configurado. ----------------------------------------  

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): 27605 de 19-05-2022 -----------------------------------------  

Processo n.º: 06/2022/27605 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Argumento Aprumado, Lda. -----------------------------------------------------  

Local da Obra: Lagoas, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------------  
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Assunto: Certidão - Destaque de uma parcela de terreno ----------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir tendo em conta e nos termos do parecer 

técnico de vinte de julho de dois mil e vinte e dois, mandar certificar que se 

verifica estarem reunidos os requisitos de destaque a que alude o número quatro 

do artigo sexto do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. ---------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 28615 de 24-05-2022 -----------------------------------------  

Processo n.º: 06/2022/28615 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Helena Zambujo Reis Gonçalves -----------------------------------------  

Local da Obra: Canais, freguesia de Paderne ------------------------------------------------  

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 dezoito de julho 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): 8526PE de 22-02-2018; 8526 de 22-02-2018; 56849 de 

07-12-2018; 54894PE de 12-12-2019; 54894IT de 12-12-2019; 54894II de 12-12-

2019; 54894 de 12-12-2019; 2532 de 14-01-2021; 49015 de 20-09-2021; 63586IT de 

14-12-2021; 63586 de 14-12-2021; 20125 de 14-04-2022 e 32175 de 13-06-2022 ------  

Processo n.º: 11/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Oceanbehavior, Lda. ------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale de Pegas, freguesia de Paderne ----------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação -------------------------------------------------   

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de treze de julho de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  



2 de agosto de 2022  

 Requerimento (s) n.º (s): 37599 de 07-09-2020; 38156 de 10-09-2020 e 24683 de 

06-05-2022 -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 14/1991 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Mundo Aquático – Parques Oceanográficos de Entretenimento Educativo, 

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

Local da Obra: Barrancos, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação do edifício do restaurante 

“Cascata/Flamingo” ----------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta o parecer técnico de vinte de julho de dois mil e vinte e dois e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de sete de 

julho de dois mil e vinte e dois. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 7272 de 18-02-2019; 17152 de 17-04-2019; 46359 de 24-

10-2019; 53128 de 04-12-2019; 57111 de 27-12-2019; 13793 de 24-03-2020; 9410 de 

21-02-2022; 31991 de 09-06-2022¸35787 de 01-07-2022 e 38435 de 14-07-2022 -----  

Processo n.º: 11/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: David Emanuel Bastos Garcia Duarte-------------------------------------------  

Local da Obra: Rua da Igreja Velha, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água --------------  

Assunto: Licença – Renovação de licenciamento de obras de alteração de edifício e 

construção de piscina -------------------------------------------------------------------------  

Apreciação da renovação do licenciamento ---------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de renovação de licenciamento de obras 

de alteração de edifício e construção de piscina, tendo em conta o parecer técnico 

de vinte e um de julho de dois mil e vinte e dois. ----------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 44311PE de 09-10-2019; 44131IT de 09-10-2019; 44131 de 

09-10-2019; 55143PE de 07-12-2020; 55143IT de 07-12-2020; 55143 de 07-12-2020; 

31866 de 16-06-2021; 38360 de 20-07-2021; 1040 de 06-01-2022, 8518 de 16-02-

2022 e 30559 de 02/06/2022 ---------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 77/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Augusto Lopes e Carmina do Carmo Morais Mota ------------------------  

Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Construção de Hotel Residencial ----------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 
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em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística datada de vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e dois. --------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 1402 de 08-01-2021 e 24871 de 09-05-2022 ----------------  

Processo n.º: 31/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Cláudia Maria Guerreiro Correia -----------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de muro de vedação -----------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo 

em conta a informação dos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística datada de vinte e seis de julho de dois mil e vinte e dois. ---------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 43736 de 17-08-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 29/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Estreia Original - Gestão Imobiliária, Lda. ------------------------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, freguesia de Paderne -----------------------------------------  

Assunto: Exposição – Participação de obras isentas de controlo prévio --------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e cinco de julho 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): 46078 de 28-10-2020 e 33504 de 20-06-2022 --------------  

Processo n.º: 67/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Funditur – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado -------------  

Local da Obra: Rocha Baixinha, Várzea de Quarteira, freguesia de Albufeira e Olhos 

de Água ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Instalação de pérgulas de sombreamento no parque de 
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estacionamento --------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de catorze de julho de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 24737 de 03-06-2019; 7534PU de 14-02-2020; 7534 de 

14-02-2020; 64821 de 20-12-2021 e 22935 de 29-04-2022 -------------------------------  

Processo n.º: 35/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Raul Cavaco Martins e Filhos, Lda. ---------------------------------------------  

Local da Obra: Estrada dos Cerros Altos, Lote n.º 9, Mosqueira, freguesia de Albufeira 

e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação multifamiliar ---------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de oito de julho de dois mil e vinte e dois. --------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 60033 de 22-11-2021 e 33285 de 20-06-2022 --------------  

Processo n.º: 103IP/2021 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Salientadiálogo, Lda. ------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de edificação unifamiliar, 

piscina e muros de vedação -------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável o pedido condicionado, nos 

termos do parecer técnico de vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e dois. ------  

 Requerimento (s) n.º (s): 23040 de 04-05-2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: 640/1990 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Joaquim Ferreira da Silva e Outra ---------------------------------------------  

Local da Obra: Rua das Amendoeiras, Lote n.º 73, Caliços, freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água ---------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina – Legalização -------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura tal como é 

requerido tendo em conta o parecer técnico de vinte e cinco de julho de dois mil e 

vinte e dois. ----------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 8164 de 19/02/2020; 56322 de 17/12/2020 e 7961 de 

09/02/2021 -----------------------------------------------------------------------------------  
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Processo n.º: 4CP/2020 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Matthew David Moore ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Almeida Garrett, n.º 5, Villa 68, Areias S. João, freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água--------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Alteração de moradia unifamiliar e construção de piscina  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de doze de julho de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 27558 de 25-05-2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: 171/1986 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Peter Willmore ------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta dos Barrancos, Lote n.º 9, freguesia da Guia ---------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia existente ---------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e sete de julho 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): 18433 de 06-04-2022 -----------------------------------------  

Processo n.º: 06/2022/18433 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Rosemary Alves Correia --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Lagoas, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ---------------------------  

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 vinte e sete de julho de dois mil e 

vinte e dois, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 
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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): 26919 de 21-05-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 32/2021 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: High Class – Restauração e Similares, Lda. ------------------------------------  

Local da Obra: Travessa da Vitória, Areias S. João, freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Demolição e construção de edifício, piscina e muros de vedação ------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de quinze de julho de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 48680IT de 10-11-2020; 48680 de 10-11-2020; 25103 de 

13-05-2021; 33977IT de 25-06-2021; 33977 de 25-06-2021; 25103IT de 25-06-

2021; 55461 de 27-10-2021 e 31040 de 06-06-2022 ---------------------------------------  

Processo n.º: 493/1966 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Tudor George Cowley -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Saudade, Montes Juntos, freguesia da Guia---------------------  

Assunto: Exposição – Requerendo a anulação de todos os requerimentos entregues 

referentes ao pedido de licença – Construção de edificação (Reqt.º n.º 48680 de 

10/11/2020) -----------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de anulação da pretensão, 

apresentada no requerimento número trinta e um mil e quarenta de seis de junho 

de dois mil e vinte e dois, com fundamento no parecer técnico de vinte e sete de 

julho de dois mil e vinte e dois. ------------------------------------------------------------  

Mais delibera esta câmara mandar remeter à Divisão de Fiscalização e Vistorias 

para verificação no local. --------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento (s) n.º (s): 16012 de 24-03-2022 e 26043 de 12-05-2022 --------------  

Processo n.º: 06/2022/16012 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Ana do Carmo Medeira Martins ------------------------------------------------  

Local da Obra: Barrancos, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Solicitando a desistência relativo ao pedido de certidão de compropriedade 

referente ao requerimento n.º 16012 de 24/03/2022 --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de anulação da pretensão, 

referente ao requerimento dezasseis mil e doze de vinte e quatro de março de 

dois mil e vinte e dois, apresentada no requerimento número vinte e seis mil e 

quarenta e três de doze de maio de dois mil e vinte e dois, com fundamento na 

informação técnica de quinze de julho de dois mil e vinte e dois. ----------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 19656 de 15-04-2021 e 30987 de 14-06-2021 ---------------  

Processo n.º: 488/1986 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Liderinveste, Lda. ---------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua dos Foros, Açoteias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água --------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar -------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte e dois de julho de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 27621 de 19-05-2022 ------------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 590B/1978 --------------------------------------------------------------  

Requerente: Hersal – Investimentos Turísticos, S.A. ---------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, Fase II, Salgados, freguesia da Guia ------------------------  

Assunto: Pedido de vistoria às obras de urbanização do loteamento com vista à receção 

provisória e consequente redução de caução ------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número três, barra, 

dois mil e vinte e dois e em conformidade com o sugerido no mesmo, determinar a 

receção provisória das obras de urbanização e proceder à redução do valor da 

caução inicial de quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e um euros e trinta 

cêntimos, ficando retidos a favor do Município de Albufeira o valor de oitenta e 

dois mil, oitocentos e quinze euros e vinte cêntimos. ------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 27852 de 20-05-2022 -----------------------------------------  

Processo n.º: Lot.º 590D/1978 --------------------------------------------------------------  

Requerente: Hersal – Investimentos Turísticos, S.A. ---------------------------------------  
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Local da Obra: Vale Rabelho, Fração IV, Salgados, freguesia da Guia ----------------------  

Assunto: Pedido de vistoria às obras de urbanização do loteamento com vista à receção 

provisória e consequente redução de caução -------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número quatro, 

barra, dois mil e vinte e dois e em conformidade com o sugerido no mesmo, 

determinar a receção provisória das obras de urbanização e proceder à redução 

do valor da caução inicial de quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e 

oitenta e dois euros e trinta e dois cêntimos, ficando retidos a favor do Município 

de Albufeira o valor de setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete euros e 

trinta e cinco cêntimos. ---------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 25775 de 17-05-2021 e 38723 de 15-07-2022 --------------  

Processo n.º: 35/2021 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Malpique Imobiliária, Lda. ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro Malpique, Lote n.º 4, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------  

Assunto: Licença – Construção de edifício destinado a habitação coletiva, (56 fogos), 

comércio/serviços, estacionamento e piscina ------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte e oito de julho 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. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou ao senhor presidente se podia colocar 

uma questão relativa à obra do Intermarché, Vale Pedras, Brejos. Gostaria de 

saber se existe compatibilidade com o Plano de Pormenor da Rede Viária, isto 

porque tem havido, naquela área residente, ali na envolvente, algum incómodo por 

um conjunto de obras que estão a ser feitas. Nesse sentido, gostaria de saber se 
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os serviços técnicos da Câmara podem dar essa informação, se o Plano de 

Pormenor da Rede Viária está a ser respeitado. -----------------------------------------  

O senhor presidente disse que não existe nenhum Plano de Pormenor da Rede 

Viária. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou então sobre o Plano de Pormenor da 

zona. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que está de acordo, certamente, se os técnicos dizem 

que sim. Informou que até tinham pedido a interrupção do trânsito para hoje, um 

corte de via para fazer uma ligação, mas ele não autorizou, porque não autoriza 

obras cá na estrada, e não é no mês de agosto que as vão fazer. Quanto ao 

resto, pensa que está de acordo com tudo. -----------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho lembrou que há pouco, com tanta conversa pelo 

meio, não lhe chegou a responder sobre o ponto de situação do Conselho Municipal 

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

Sobre o Conselho Municipal de Segurança, o senhor presidente informou que está 

agora a rever aquilo tudo, em termos de representantes, porque estava 

desatualizado, para, realmente, se fazer um Conselho o mais depressa possível, 

sendo que está tudo desatualizado, quer em termos de entidades, quer dos nomes. 

O senhor vereador Ricardo Clemente salientou que o senhor presidente não o 

mandou calar, e muito bem. Porém, há um regimento para cumprir, e pensa que 

todos aqui têm o mesmo direito de tempo de uso nas intervenções, antes da ordem 

de trabalhos, e julga que é isso que devem cumprir. ------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que, felizmente, foi olhar o regimento, e 

não houve incumprimento nenhum. ----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente reparou que há pessoas aqui que usam muito 

mais do tempo que têm por direito. --------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que também lá está referido que se os 

vereadores não falarem o tempo fica disponível. -----------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente discordou, e disse que não é referido isso, 

sugerindo ao senhor vereador António Coelho que lesse bem, porque não é dito 

isso. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente considerou que é muito liberal para algumas pessoas, e para 

outras não. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse conceder o tempo a alguém por achar, 

e ele não cedeu tempo nenhum. ------------------------------------------------------------  
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O senhor vereador António Coelho notou que não esgotaram a hora antes da ordem 

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

O senhor vereador Ricardo Clemente sublinhou que fique bem claro que há regras. -  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha informou o senhor presidente que já tinha 

aqui a informação de há pouco, relativa à teleassistência, e que se traduz em 

vinte e três munícipes que usufruem, é mais ou menos uma média de trezentos e 

cinquenta euros, por mês, foi um procedimento feito para dois anos, e não há 

ninguém em lista de espera. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho agradeceu a informação. ----------------------------  

= 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 trinta e nove 

minutos, foi a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser 

assinada pelo senhor presidente e por mim, Carla de Lurdes Venâncio Guerreiro, chefe 

da Divisão de Recursos Humanos, que secretariei. ------------------------------------------  

________________________________________________________________
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