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Câmara Municipal de Albufeira 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 

Ao vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de 

Albufeira, no edifício dos Paços do Município e na sala de reuniões, realizou-se uma 

reunião ordinária da Câmara Municipal de Albufeira, sob a presidência do seu 

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

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

Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, 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 

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

participar na reunião e cuja falta a Câmara deliberou, por unanimidade considerar 

justificada. ------------------------------------------------------------------------------------  

Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e 

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

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

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

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador Victor Ferraz disse que as juntas de freguesia ainda não receberam 

os valores relativos aos contratos inter administrativos, pelo que têm estado a adiantar 

fundos próprios para fazer face às despesas que vão surgindo. Referiu depois que os 

munícipes ligam para o município e são informados que certas competências são das 

juntas de freguesia, embora o dinheiro ainda não lhes tenha chegado. Lembrou 

seguidamente que estes pagamentos decorrem de uma deliberação da assembleia 

municipal, pelo que o executivo não está a cumprir essa deliberação. Perguntou depois 

qual o ponto de situação relativamente a estes pagamentos. Referiu também que por 

vezes se põe em causa o que se passa na assembleia municipal e o seu presidente, 

quando na verdade o que é grave é este incumprimento desta deliberação por parte do 

executivo. Lamentou seguidamente que já se esteja em setembro e ainda não se tenha 

pago às juntas de freguesia. Perguntou depois que passos estão a ser dados no âmbito 

da requalificação de duas escolas de Albufeira, até porque os projetos têm que se 

apresentados até janeiro/fevereiro de dois mil e vinte e três e o tempo passa muito 

rápido. Considerou também que esta intervenção tem que ser preparada e é importante 
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realizar o projeto de requalificação destas duas escolas, até porque se trata de algo 

que os munícipes têm muita necessidade. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho lembrou que nos termos do artigo 35.º da Lei 

75/2013 o senhor presidente está comprometido a promover o cumprimento o Estatuto 

do Direito de Oposição, que nos termos da alínea r), n.º 1, do artigo 68.º da Lei 169/99, 

na sua redação atual, estabelece que compete ao presidente da câmara municipal 

responder no prazo de dez dias aos pedidos de informação apresentados pelos 

vereadores. Referiu ainda que não se identifica com o termo oposição, uma vez que os 

vereadores não permanentes estão na câmara municipal para fazer composição. 

Lembrou seguidamente que a lei estabelece que os vereadores sem pelouros estão na 

câmara municipal para acompanhar, fiscalizar e criticar. Explicou depois que gostaria 

de fazer mais do que é legalmente estabelecido, mas para isso precisava que o senhor 

presidente lhe permitisse conhecer mais a organização e as dificuldades com que se 

debate para poder apresentar propostas de solução para algumas situações. Lembrou 

também que o senhor presidente assumiu o compromisso de regularizar os processos de 

obras em seis meses, pelo que perguntou qual o ponto de situação relativamente a esta 

matéria. Referiu seguidamente que enviou um email para o senhor presidente a vinte e 

um de abril último, tendo voltado a insistir no dia quatro de julho também último, sendo 

que o assunto era um pedido de informação, dotação de quadros das diferentes 

divisões sobre responsabilidade da DPGU. Afirmou ainda que até hoje não obteve 

qualquer resposta a estes emails. Lembrou igualmente que a autarquia continua com 

atrasos significativos na apreciação de projetos, atrasos esses que chegam a dezasseis 

e dezoito meses, quando a lei prevê trinta dias para resposta, embora se compreenda 

que seja difícil cumprir um prazo tão apertado. Considerou depois que seria razoável 

ter os processos apreciados entre um e três meses. Referiu seguidamente que é do 

conhecimento que existem técnicos noutras divisões com capacidade para apreciar 

projetos, pelo que sugeriu a criação de uma task force com estes técnicos numa janela 

temporal de seis meses, no sentido de impor uma dinâmica com vista à resolução dos 

atrasos, numa ação de exceção. Considerou também que importa muito estabilizar esta 

área, pois releva para o crescimento e desenvolvimento económico e social do município. 

Referiu depois que quando estão a acontecer muitos fogos, tenta fazer uma triagem 

para perceber qual o que está a produzir maior dano, sendo nesse que centra o seu 

esforço de combate. Perguntou seguidamente para quando a criação do Conselho 

Municipal de Segurança, uma vez que a partilha de opiniões neste fórum pode ajudar a 

tomar decisões e a implementar políticas com vista à resolução de problemas. Disse 
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depois que em nove de setembro corrente foi enviado um email com pedido de 

averiguação de escorrência de água e mau cheiro, pelo que perguntou se já havia uma 

resposta ao mesmo. Referiu também que no dia trinta e um de agosto, depois da 

reunião do dia trinta, atinente ao ponto dezoito da ordem de trabalhos, sobre um 

pedido de esclarecimentos sobre a natureza de caminhos, perguntou se seria possível 

obter uma resposta sobre esta questão. Afirmou ainda que foi enviado um email à 

senhora vereadora no dia seis de setembro com questões relacionadas com a proteção 

temporária dos refugiados da Ucrânia, pelo que questionou se já havia uma resposta 

sobre esta questão. Lembrou seguidamente que em outubro próximo vai ser 

apresentado o orçamento para o próximo ano, bem como as GOP’s para o período de 

dois mil e vinte e três a dois mil e vinte sete, pelo que perguntou se os vereadores não 

permanentes podiam dar inputs para o mesmo e até que data o podem fazer. Solicitou 

ainda que o orçamento seja entregue aos vereadores não permanentes com uma 

antecedência mínima de quinze dias para que assim seja possível analisar o mesmo e 

esclarecer dúvidas que surjam atempadamente. Recordou seguidamente que no ano 

anterior as dúvidas não foram esclarecidas em tempo útil e algumas ficaram sem 

resposta, apesar do executivo permanente ter uma estrutura e recursos humanos 

experimentados e especialistas nas diversas áreas ao seu dispor. Lembrou também que 

os vereadores não permanentes não dispõem destes meios, pelo que se torna necessário 

que esta documentação lhes seja disponibilizada com a antecedência devida. Referiu 

depois que existem questões com mais de sete meses que ficaram por responder, como 

é o caso da situação dos chefes de divisão em regime de substituição, pelo que pediu 

que lhe fosse prestado um esclarecimento sobre esta e sobre as demais questões que 

ficaram por responder. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Carlos Oliveira disse que existe uma proposta para realizar um 

empréstimo para um conjunto de obras em Albufeira, sendo que nessas obras não está 

incluída a avenida Sá Carneiro, pelo que perguntou se estes dados estão corretos ou se 

já existe dinheiro para fazer aquela obra. ---------------------------------------------------  

O senhor presidente pediu que os serviços do Departamento de Gestão e Finanças 

fizessem um levantamento das questões que estão por responder. Pediu ainda para que 

estes serviços enviassem o mais rápido possível os elementos solicitados pelos senhores 

vereadores não permanentes. Referiu depois que teria que se debruçar sobre as 

matérias dos seus pelouros para verificar se existem questões que possam ter uma 

resposta rápida. Esclareceu seguidamente que o projeto das obras nas escolas está a 

avançar, estando a pensar reunir com os serviços na próxima semana para depois 
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contactar as escolas onde as intervenções serão feitas, sendo que uma das escolas será 

precisamente a Escola das Ferreiras. Considerou também que todas as questões devem 

ser respondidas no mais curto espaço de tempo possível, até para que não se fique com 

a ideia de que se está a esconder algum tipo de informação. Referiu depois que existem 

questões com respostas simples, como é o caso do número de trabalhadores afetos à 

DGU, uma vez que a Divisão de Recursos Humanos tem este tipo de informação para 

esta e para as demais unidades orgânicas. ---------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que esta informação está disponível na 

orgânica, sendo possível visualizar a dotação dos quadros, bem como o número de 

trabalhadores em falta.  ----------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que já tomou uma decisão sobre o pagamento às juntas 

de freguesia no âmbito dos contratos inter administrativos, decisão essa que foi 

tomada com os serviços e também com a Divisão Jurídica e de Contencioso. Explicou 

depois que a decisão foi tomada no sentido de o mais rapidamente possível as juntas de 

freguesia terem a verba disponível. Considerou seguidamente que o processo tem que 

ser agilizado com os serviços, até para não ficar a ideia de que esta questão ainda não 

foi esclarecida.  -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que vai ser contratado um novo arquiteto para tentar 

mitigar a questão do atraso nos processos de obras. Explicou ainda que por vezes os 

concursos para contratação de novo pessoal demoram um pouco mais do que seria 

desejado, o que nem sempre é responsabilidade da Divisão de Recursos Humanos, mas 

sim dos próprios júris dos procedimentos. Considerou ainda que só com a contratação 

de uma empresa externa se conseguiria resolver a questão do atraso na apreciação dos 

processos de obras, mas que infelizmente ainda não foi possível realizar a contratação 

destes serviços.  ------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente lembrou que o senhor presidente esteve dois meses doente. --   

O senhor presidente explicou que este procedimento ficou depois parado pelos normais 

constrangimentos das questões orçamentais de cabimentação. Referiu depois que não 

quer isso dizer que este modelo seja o único preconizado, embora considere possível 

implementar este modelo.  --------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que o senhor presidente esteve dois meses 

doente, mas lembrou que a câmara municipal não pode parar, até porque existe um 

substituto legal para estes casos. Pediu seguidamente ao senhor presidente para não 

entender esta sua intervenção como uma crítica, até porque o seu dever na câmara 

municipal é criticar. Referiu ainda que o município dispõe de técnicos qualificados que 
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podem agilizar algumas coisas, pelo que defendeu que se deve analisar a hipótese de 

retirar estas pessoas de outros serviços para as colocar durante seis meses sob a 

orientação do senhor arquiteto Eduardo Viegas para tentar agilizar o máximo possível 

estes processos, a fim de repor prazos mais aceitáveis e tentar descolar dos atuais 

prazos de dezasseis e dezoito meses.  -------------------------------------------------------  

O senhor presidente considerou que esta é uma possibilidade, embora não veja grandes 

hipóteses de ela ser viável, até porque os outros serviços precisam imenso de 

acompanhamentos de obras e da elaboração de projetos, tais como os projetos das 

escolas, dos jardins-de infância, etc. Lembrou ainda que seria bom que estas obras 

avançassem no âmbito do PRR. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a questão das prioridades menos bem 

conseguidas também aconteceu no Concelho de Albufeira, dado que inicialmente estava 

para avançar a Escola da Guia. ----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que se tratou de um engano ao nível da administração 

central.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que esta escola foi depois trocada pela Escola 

Secundária. Lembrou depois que a Escola das Ferreiras é a única que tem contentores, 

não existindo qualquer dúvida relativamente à intervenção prioritária. Referiu depois 

que a questão do problema com as prioridades talvez se tenha ficado a dever a 

informações que alguém prestou, como o senhor delegado regional explicou. --------------   

O senhor presidente disse não acreditar que alguém do município tenha prestado esta 

informação.  -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que esta informação poderá ter partido das 

escolas.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que eventualmente alguém da escola inicialmente selecionada 

poderá ter exagerado quando descreveu o estado das instalações.  ------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o importante é agora avançar, até porque se 

trata de um financiamento a 100%, pelo que se pode fazer uma requalificação como 

deve ser e a pensar no futuro. Perguntou depois se o processo informático já está a ser 

utilizado no âmbito das obras particulares.  -------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu negativamente. ---------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que isso seria uma mais-valia para fazer a 

gestão dos processos e também evitar certas situações que acontecem por vezes, tal 

como a deterioração e o desaparecimento de alguns documentos. Lembrou ainda que 

este processo estava previsto para dois mil e dezanove. ------------------------------------  
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O senhor presidente disse que o senhor vereador Ricardo Clemente tem estado a 

acompanhar a questão do Conselho Municipal de Segurança, estando agora a solicitar a 

indicação dos representantes do órgão, para depois tomarem posse e fazerem a 

reunião. Explicou depois que o facto da avenida Sá Carneiro não constar na listagem dos 

empréstimos, não quer dizer que não se possa começar com alguma fase desta 

empreitada já no próximo ano. Referiu seguidamente que esta obra não poderá ser 

executada numa só fase, porque isso iria implicar o fecho daquela via durante um ano ou 

mais. Lembrou também que todas as obras que implicam a entrada no subsolo são 

sempre muito mais demoradas, tal como a instalação da canalização de água, águas 

pluviais, águas residuais, etc. Afirmou seguidamente que este tipo de intervenção 

também é muito mais impactante para os residentes.  --------------------------------------  

O senhor vereador Carlos Oliveira disse que lhe apresentaram um orçamento e lhe 

disseram que a obra estava para começar, mas receia que a empreitada da avenida Sá 

Carneiro fique esquecida no meio de tantas obras. Explicou ainda que quando se refere 

à avenida Sá Carneiro também se está a referir a algumas ruas adjacentes.  -------------  

O senhor presidente disse que o projeto já foi apresentado e já foram identificadas 

todas as ruas que estão à volta desta avenida, inclusivamente a rua Teixeira Gomes, 

bem como a rua onde estão os correios e a rua onde se situa o Libertos. Considerou 

depois que se trata de uma obra monstruosa e que até já poderia estar terminada se 

não fosse a pandemia. Terminou dizendo que agora infelizmente ninguém sabe o que 

poderá acontecer.  ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Carlos Oliveira disse que o facto de os processos de obras estarem 

a ser vistos com um ano e meio de atraso traz enormes prejuízos ao concelho e um 

prejuízo financeiro para a autarquia, para além de uma má imagem para esta instituição. 

Perguntou depois que há que saber porque é que só um arquiteto concorreu à vaga de 

arquiteto e questionou se a razão não será o pouco dinheiro que está a ser oferecido a 

quem concorre. Afirmou seguidamente que na sua empresa também não pode oferecer 

salários baixos, porque se assim fosse ninguém quereria lá trabalhar. Considerou ainda 

que as obras particulares são talvez o sector mais importante do município, pelo que é 

muito importante analisar porque é que apenas concorreu um técnico, isto para que nos 

próximos concursos possam aparecer mais candidatos.  -------------------------------------  

O senhor presidente disse que uma das hipóteses era a autarquia ter casas preparadas 

para estes técnicos, o que pode criar injustiças em termos sociais, até porque os 

bombeiros, os professores ou um GNR depois iriam questionar por que razão a 

autarquia não faz o mesmo com estas profissões. Lembrou depois que o estado tem que 
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pagar a estes técnicos de acordo com o que a lei permite, razão pela qual há tanta falta 

de professores nas escolas. Afirmou seguidamente que também o preocupa muito a 

situação dos trabalhadores que querem ir embora do município. Fez também notar que 

agora existe uma nova razão para os trabalhadores não aceitarem trabalhar longe de 

casa e que está diretamente relacionada com o aumento muito significativo dos 

combustíveis. Lembrou ainda que muitos dos trabalhadores da autarquia residem em 

outros concelhos, alguns deles situados a muitos quilómetros de distância, como é o 

caso de Olhão. Referiu depois que muitos espaços comerciais não chegaram a abrir por 

falta de pessoal, embora o sector privado possa oferecer salários mais altos e 

flexíveis, o que não acontece na função pública. Considerou seguidamente que a questão 

do pessoal é complexa e lembrou a dificuldade que o município tem em contratar 

trabalhadores de determinadas profissões, tais como canalizadores, calceteiros, 

carpinteiros, etc. Referiu ainda que as próprias empresas privadas têm depois outros 

constrangimentos ao nível do pessoal, como é o caso da falta de alojamento para os 

seus trabalhadores. Lembrou também que localmente é difícil encontrar empresas para 

realizar algumas empreitadas, como é exemplo recente a obra da escadaria da Praia do 

Peneco, obra que só foi possível realizar porque se tratou de uma grande empresa 

nacional a assegurar a sua realização.  -------------------------------------------------------  

O senhor vereador Carlos Oliveira disse que o primeiro problema que tem que ser 

resolvido no concelho é a habitação, uma vez que desta questão dependem todos os 

restantes sectores.  --------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente concordou. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que na atual conjuntura a sociedade estará 

recetível para ser feita uma diferenciação positiva de certas profissões, tais como os 

professores, os médicos, os operários qualificados, ou seja, poderiam ser 

disponibilizadas casas para estes trabalhadores, até porque a população começa a 

perceber que estas pessoas fazem falta ao concelho e por essa razão o município 

poderia disponibilizar alojamento para estas pessoas. Considerou depois que nada fazer 

só irá agravar o problema.  -------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que depois ainda existem outros constrangimentos, como é o 

caso do alojamento para os indivíduos de etnia cigana que neste momento ocupam 

determinados terrenos. Considerou depois que o problema é que o Município de 

Albufeira não tem património construído, nem tem imóveis rústicos, pelo que se torna 

impossível resolver esta questão. Afirmou seguidamente que este problema só poderá 

ser resolvido com o PDM e começando a arranjar bolsas de comércio e indústria, mas 
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também de habitação. Lembrou ainda que o Concelho de Silves tem bastantes bolsas de 

indústria e de comércio, mas em Albufeira não existe essa possibilidade, à exceção da 

zona de Vale Paraíso.  -------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha perguntou a que documentação se tinha referido 

o senhor vereador António Coelho quando disse que ainda não lhe tinha sido 

disponibilizada. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que na última reunião da câmara municipal 

levantou questões relacionadas com a proteção temporária dos refugiados da Ucrânia, 

tendo depois enviado em email. ---------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que nesse mesmo dia lhe indicou o número 

de pessoas que tinham concorrido ao IHRU.  ------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que gostaria de obter uma resposta por 

escrito. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que essa resposta iria demorar mais 

tempo, até porque existem elementos que se encontram condicionados no âmbito da 

proteção de dados. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que só iria necessitar dos quantitativos. --------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que mesmo assim os serviços têm que 

solicitar às outras entidades determinados dados, até porque as pessoas entraram e 

depois foram à sua vida. Esclareceu depois que não tem havido qualquer problema em 

termos de apoio. Referiu seguidamente que talvez tenha que se solicitar ao SEF o 

número de pessoas que efetivamente ficaram. Afirmou ainda que depois faz questão de 

entregar estes documentos em suporte papel ao senhor vereador António Coelho. -------  

O senhor vereador António Coelho disse que o município tem que monitorizar 

permanentemente o que se está a passar, nomeadamente a divisão pela qual a senhora 

vereadora Cláudia Guedelha é responsável, razão pela qual faz as perguntas que faz. 

Referiu depois que o executivo permanente também poderá responder que 

determinadas questões têm que ser colocadas a outras instituições, o que não 

constituirá um problema porque não se importa de fazer estas questões diretamente às 

instâncias responsáveis pelas várias matérias. Afirmou seguidamente que estas 

questões são de índole social e foram notícia em determinado momento, tendo a 

autarquia realizado um significativo conjunto de iniciativas para resolver a questão. 

Considerou ainda que agora é importante fazer o follow up dos vários processos. ---------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que as crianças ucranianas acolhidas neste 

âmbito estão todas na escola, à exceção de um aluno. Explicou depois que a autarquia já 
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não está a disponibilizar qualquer apoio alimentar nesta fase. Referiu ainda que os 

proprietários das casas que acolhem estas pessoas se candidataram ao Programa Porta 

de Entrada, sendo o seu número sensivelmente doze. Afirmou seguidamente que o 

município não está a dar neste momento alojamento direto a estas pessoas. Explicou 

também que é mais difícil saber qual o número destas pessoas que ficou por cá a 

trabalhar e qual o número que regressou à Ucrânia, mas que iria tentar arranjar estes 

elementos para depois os disponibilizar ao senhor vereador António Coelho. --------------  

O senhor vereador António Coelho disse que ficaram por responder duas questões, 

nomeadamente a questão do mau cheiro na zona de Santa Eulália. -------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que os serviços já foram ao local, mas que 

ainda não há uma resposta. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que a outra questão está relacionada com o 

pedido que fez sobre a natureza dos caminhos. ---------------------------------------------  

O senhor presidente disse que iria pedir aos serviços para disponibilizar estes 

elementos diretamente ao senhor vereador António Coelho. -------------------------------  

O senhor vereador António Coelho perguntou se existia a possibilidade de os 

vereadores não permanentes terem acesso atempadamente à proposta de orçamento 

para poderem fazer inputs. -------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que este documento iria ser remetido para os senhores 

vereadores não permanentes e que se iria realizar uma reunião com todos os membros 

da câmara municipal para debater esta questão. Terminou dizendo que a maleabilidade 

do orçamento será muito pouca. --------------------------------------------------------------  

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

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

 

= ATA DA REUNIÃO DE 19 DE JULHO DE 2022 = 

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

dezanove de julho 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, e os senhores vereadores Ricardo Clemente e Victor Ferraz e a 

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

Não participou na votação o senhor vereador Carlos Oliveira pelo facto de não ter 

participado na reunião em causa. -----------------------------------------------------------  

A – GENERALIDADES  
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O senhor vereador António Coelho disse que no final da presente reunião 

estaremos com cinco atas em atraso. Afirmou depois que se apercebeu que foi 

possível contratar em outsourcing um técnico especializado para a Plataforma 

Smart City no valor de trinta mil euros, pelo que perguntou se não se poderia 

contratar alguém para ajudar a tratar das atas. ----------------------------------------  

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

da Tesouraria do dia dezanove de setembro de dois mil e vinte e dois, eram das 

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

Operações Orçamentais – quarenta e um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, 

setecentos e trinta e dois euros e trinta e três cêntimos. ----------------------------------  

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

quatrocentos e trinta e nove euros e vinte e seis cêntimos. --------------------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Portaria n.º 223/2022 de seis de setembro, que estabelece o limite do 

rendimento de referência previsto na alínea c) do artigo 4.º do Decreto Regulamentar 

n.º 3/2022, de 19 de agosto; -----------------------------------------------------------------  

 Da Portaria n.º 224/2022 de seis de setembro, que atualiza os montantes do 

abono de família para crianças e jovens, procedendo à alteração da Portaria n.º 

276/2019, de 28 de agosto; ------------------------------------------------------------------  

 Do Decreto-Lei n.º 57-C/2022 de seis de setembro, que estabelece medidas 

excecionais de apoio às famílias para mitigação dos efeitos da inflação; -------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2022 de seis de setembro, que 

estabelece medidas excecionais de apoio às famílias para mitigação dos efeitos da 

inflação; ---------------------------------------------------------------------------------------   

 Da Portaria n.º 233/2022 de nove de setembro, que regulamenta a tramitação do 

procedimento concursal de recrutamento; ---------------------------------------------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 77/2022 de treze de setembro, que 

aprova o II Plano Nacional para a Juventude. ------------------------------------------------  

= 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 
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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 António Coelho perguntou qual a diferença entre os dois 

documentos apresentados com os sumários das decisões. Referiu seguidamente que 

um deles só apresenta os sumários, sendo que os mesmos são pouco descritivos. 

Explicou ainda que o outro documento vem com alguns sumários, alguns deles 

comuns ao primeiro documento, bem como com os respetivos despachos. Esclareceu 

depois que desde o início que analisa esta documentação e tem reparado que 

existem dezenas de sumários que nunca foram acompanhados dos respetivos 

despachos. Explicou ainda que assim ficam por se saber quais as pretensões por 

detrás de cada uma das situações que são propostas. Perguntou seguidamente 

porque é que nunca satisfizeram o seu pedido de também apresentar os respetivos 

cadernos de encargos, valores, etc. -------------------------------------------------------  

O senhor presidente reconheceu que ele próprio tem alguma dificuldade em 

analisar esta documentação. Defendeu depois que devia existir apenas uma 

informação escrita sobre cada procedimento, evitando-se assim o monte de papel 

que é disponibilizado neste âmbito em todas as reuniões. Considerou seguidamente 

que o valor deveria estar sempre expresso neste tipo de documentação. -------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que a informação é disponibilizada de 

forma transparente, uma vez que até o circuito de cada documento fica visível. ----   

O senhor presidente disse que o tipo de informação prestada não resolve a 

questão. Exemplificou depois com o facto de existirem SGD’s com vinte folhas, 

mas que depois não contêm o valor. Defendeu seguidamente que se devia arranjar 

uma matriz para este tipo de informação, devendo depois todos os serviços 

respeitar essa mesma matriz quando prestam este tipo de informação, em vez de 

se limitarem a disponibilizar SGD’s. --------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que devia ser apresentada uma informação 

resumida de cada processo, o que permitiria ter uma visão objetiva do mesmo. 

Considerou ainda que a informação útil não é disponibilizada.  -------------------------  

O senhor presidente disse que o valor devia constar sempre neste tipo de 

documento. Defendeu ainda que os serviços deviam apresentar estes dados através 

de um modelo único, em vez de se limitarem a remeter SGD’S. ------------------------  

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

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

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

autorizados e efetuados, documentos que se dão por 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: -------------------------   

- Informação dos serviços relacionada com a delegação de competências para assunção 

de compromissos plurianuais no presidente da câmara – relação de compromissos 

plurianuais assumidos. -------------------------------------------------------------------------  

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

= INFORMAÇÕES – FÉRIAS = 

Subscrito pelo senhor presidente da câmara foi apresentado um documento, datado de 

oito de setembro, através do qual informa que se encontrará em gozo de férias no dia 

treze de setembro corrente. -----------------------------------------------------------------  

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

= INFORMAÇÕES = 

O senhor vereador Victor Ferraz pediu que lhe fosse enviado um ficheiro com todos os 

locais que têm iluminação pública.  ------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que todos os dias fala com pessoas da e-redes para ver se o 

serviço melhora, sendo que ainda há poucos dias alertou esta empresa para umas 

lâmpadas apagadas na travessa Alves Correia. -----------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz pediu que lhe fosse enviada informação sobre um 

processo da firma Moura Marques que não aparece na listagem disponibilizada. Referiu 

depois que este processo aparecia na relação das faturas desta firma, mas não 

constava na listagem disponibilizada. Solicitou também a execução orçamental do 

primeiro semestre do corrente ano. ----------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que ainda falta completar esta informação, mas que na 

próxima semana já deve estar pronta. -------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que procedeu à análise da informação prestada 

pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Albufeira no âmbito do estatuto do 

Direito de Oposição a ser apreciada na próxima reunião da Assembleia Municipal. 

Referiu depois que neste documento é possível verificar o exercício feito nos primeiros 

oito meses de mandato do executivo permanente. Afirmou seguidamente que este 

documento que lhe suscitou várias questões e pedidos, pelo que passou a ler um 
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documento do seguinte teor:  -----------------------------------------------------------------  

“1. Na página 5, fazem menção do teor de um relatório relacionado com as cedências de 

combustível aos clubes e associações desportivas do concelho, no período compreendido 

entre 01/01/2022 e 30/04/2022 – Gostaria que nos facultassem uma cópia e que nos 

indicasse quantos e quais os veículos particulares, ou seja, que não pertencem aos 

clubes e associações que abasteceram nas bombas de Vale Pedras;  -----------------------  

2. Na página 13 nos “DIVERSOS” constam algumas empreitadas de requalificação de 

estradas e caminhos que foram sujeitas a candidaturas de fundos comunitários. No 

entanto, das referidas para solicitação de empréstimo bancário, não consta qualquer 

empreitada e algumas delas até podem ser candidatas primordiais aos programas do 

PRR e 2030. Vão ainda fazer alguma candidatura nesse âmbito ou o financiamento 

externo para aquelas empreitadas (que constam do mapa de empréstimos) advirá 

apenas de empréstimos bancários?  ----------------------------------------------------------  

3. Uma das nossas bandeiras e um dos temas que nos preocupa e nos deixa em alerta é 

a situação financeira do Município e o baixo grau de execução do PPI e, em 

consequência, do investimento em ativo fixo tangível e intangível do Município. Ora 

vejamos, pelos dados apresentados verifica-se que o montante do limite da dívida total 

do Município é de 107.926.936,00€, o que não é de admirar para um Município com as 

receitas próprias que nos temos. No entanto temos de ter muita atenção com a subida 

das taxas de juro e com as previsões de aumentos mais acentuados das taxas de juro o 

que resultará em valores consideráveis para o encargo da dívida dos contratos de 

financiamento assinados nesta altura;  -------------------------------------------------------  

4.Na análise às receitas correntes podemos verificar que já estamos em níveis pré-

pandemia com graus de execução para 8 meses de 85.085% e 87.505% no que respeita 

a impostos diretos e indiretos respetivamente. Gostaríamos de saber a que se deve a 

baixa execução das Taxas, multas e outras penalidades (46,621%) e a venda de bens e 

serviços correntes (56,829%)? --------------------------------------------------------------  

5. Relativamente as receitas de capital ressalta a vista de forma perentória a 

baixíssima taxa de execução das transferências de capital com um grau de execução de 

apenas 6,096%. Mais ainda se nota, quando verificamos em valores absolutos. Dos 

5.645.724,00€ previstos, em 8 meses apenas recebemos 344.177,50€, a que se deve 

isso? A atrasos nos pedidos de pagamento de fundos comunitários? No atraso de 

transferências do estado ou de outros organismos ou foi apenas erro de cálculo 

aquando da elaboração do orçamento?  ------------------------------------------------------  

6. Na página 26 verificamos uma realidade que há muito temos vindo a alertar e a 
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chamar a atenção: A fraquíssima execução do PPI e, principalmente em áreas 

fundamentais para o bem estar e qualidade de vida da nossa comunidade. Com 8 meses 

de execução orçamental verificamos uma taxa de execução global do PPI de apenas 

22,651%. De uma forma simplista e dado que o ano tem 12 meses e já decorreram 8, ou 

seja 67% do ano, esta execução é muito preocupante mas está na média do que tem 

sido o apanágio dos últimos 10 anos, pelo menos. Este valor é tão mais gritante quando 

colocado em valores absolutos: Do valor previstos para investimentos no PPI que se 

cifra em 28.960.607,90€ apenas se executaram 6.559.817,94€. Mas ao olharmos com 

mais detalhe verificamos que as Funções Gerais têm uma execução de 8,212%, sendo 

que a administração geral tem apenas 8,200%.  ---------------------------------------------  

Relativamente as Funções Sociais com uma execução de 25,743% não podemos deixar 

de lamentar e realçar a baixa taxa de execução do ensino não superior (básico na sua 

grande maioria) com uma execução de 17,328% e os serviços auxiliares de ensino de 

6,131%, áreas fundamentais para o desenvolvimento humano de um concelho e de uma 

comunidade. Temos escolas com muitos alunos e com poucas salas temos de investir 

muito mais nesta área. Na ação social a execução é de 19,461% e na Cultura e Desporto, 

recreio e lazer às execuções não chegam a 14%. A taxa mais elevada de execução desta 

função é a da Habitação em que a totalidade ou quase totalidade do valor advém dos 

fogos de Paderne, em que não chega aos 50% (44,361%). Os Serviços individuais de 

saúde e os Resíduos Sólidos têm execução 0,00%. Verificamos que, nas áreas e 

matérias que promovem o desenvolvimento humano e o bem estar dos nossos Munícipes 

e da nossa comunidade estamos muito aquém do “melhor sítio do mundo para viver”.  -----  

Nas Funções Económicas verifica-se um grau de execução global de 30,870% com 

execução de 6,276% para Turismo e de execuções abaixo de 40% para investimentos 

na área da Indústria e Energia e Transportes Rodoviários.  --------------------------------  

7. Indicadores apresentados na página 27. Confirmamos o que temos vindo a afirmar 

desde a nossa campanha eleitoral: Um peso excessivo das despesas com Aquisição de 

bens e serviços e com o pessoal que representam 49,61% e 39,74% das despesas 

correntes e 42,17% e 33,78% da despesa total. Isto significa que os custos com 

aquisição de bens e serviços e com o pessoal equivale a 89,35% das despesas correntes 

e, pasme-se, 73,52% da despesa total. Significa que em cada 100,00€ gastos pelo 

Município de Albufeira 73,52€ são gastos nestas duas rubricas, sendo que, e não 

devemos falhar por muito, que cerca de 60% são de custos fixos, o que para uma 

estrutura como a Câmara de Albufeira é muito elevada. Isto confirma-se ainda com o 

indicador das Despesas de Funcionamento com as Despesas Totais, com 76,60%. 
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Podemos referir sem muita margem de dúvidas que estamos a viver acima das nossas 

possibilidades e que não podemos continuar com esta gestão de recursos materiais e 

humanos que privilegia o externo menosprezando os recursos humanos e materiais que o 

Município possuí e que estão desmotivados e com vontade de ter uma colaboração mais 

ativa no futuro do Município. -----------------------------------------------------------------  

8. No ponto G) da página 36. Gostaria de saber o ponto de situação do Programa 

PolisAlbufeira, se os imóveis já foram registados no património do Município e, se não, 

porquê e quando esperam ter isso concluído? Também quais as responsabilidades 

decorrentes de processos judiciais e indemnizatórios foram transferidos ou enviados 

recentemente para o Município assumir? Para além do empréstimo bancário que foi logo 

assumido pelo Município em, penso eu e corrijam-me se estiver errado, 2012 existem 

outras dividas já pagas pelo Município nestes últimos anos? Qual o ponto de situação do 

Imortal, SAD já se encontra totalmente liquidada? Há pelo menos uma década que não 

tem movimentos E a Globalgarve também já foi liquidada? Em ambos os casos vamos 

assumir as perdas das ações como gastos ou pensam em recorrer a tribunais por gestão 

danosa ou dolosa?” ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que as questões iriam ser oportunamente respondidas. -------  

O senhor vereador Ricardo Clemente lembrou que o senhor vereador António Coelho 

ficou de remeter as questões por email antes da reunião da câmara municipal. -----------  

O senhor presidente disse que ainda não foi feita a escritura no âmbito do processo da 

Sociedade Polis, uma vez que aconteceram algumas vicissitudes no trabalho realizado 

pelo notário, bem como do representante da administração central. Explicou ainda que a 

escritura acabou por ser desmarcada, pelo que agora se aguarda a indicação de uma 

nova data.  -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que só não manda mais emails porque ainda 

existem muitas destas comunicações sem resposta.  ----------------------------------------  

O senhor presidente disse que com certeza existem muitos bens e serviços que não 

estão a ser considerados para efeitos de percentagens no documento que o senhor 

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

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

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

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

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

Administrativo, e o senhor presidente, por se considerar impedido relativamente 

ao Futebol Clube de Ferreiras, suscitaram as respetivas situações de impedimento, 
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tendo-se ambos ausentado 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 doze de setembro corrente, através do qual, invocando 

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

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

Câmara Municipal autorize a disponibilização dos seguintes transportes, às seguintes 

entidades, para participação em diversas atividades, nos seguintes dias: ------------------   

• Imortal Basket Club, para deslocações a Mealhada - Aveiro, com saída no dia vinte e 

três e chegada no dia vinte e cinco de setembro corrente, e a Carcavelos – Cascais, no 

dia cinco de outubro próximo; ----------------------------------------------------------------   

• Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Vila Real de Santo António, no dia 

vinte e cinco de setembro corrente, a Lagos, no dia dois de outubro próximo, a 

Quarteira – Loulé, no dia nove de outubro próximo, a Olhão, no dia quinze de outubro 

próximo, e a Loulé, no dia dezasseis de outubro também próximo; -------------------------   

• Guia Futebol Clube, para deslocações a Olhão, no dia vinte e cinco de setembro 

corrente, e a Vila Nova de Milfontes, no dia quinze de outubro próximo; ------------------   

• Caminhadas ao Luar, para deslocação a Castelo de Vide, com saída no dia quinze e 

regresso no dia dezasseis de outubro próximo; ----------------------------------------------   

• Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, para deslocação a 

Camarate – Loures, no dia oito de outubro próximo; -----------------------------------------   

• ARFIA – Associação do Rancho Folclórico e Infantil de Albufeira, para deslocação a 

Armação de Pêra - Lagoa, no dia quinze de outubro próximo. -------------------------------  

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

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

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

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

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

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

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

= TRANSPORTES – C.A.S.A. - CENTRO DE APOIO AO SEM-ABRIGO  

– PROPOSTA = 

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

pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em treze de setembro corrente, através do 

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

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

propõe que a câmara municipal autorize a disponibilização do transporte solicitado pelo 

C.A.S.A. - Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, para apoio em campanha alimentar, nos dias 

um e dois de outubro próximo. ----------------------------------------------------------------   

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, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 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 dois de setembro corrente, 

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

“Através do documento anexo, vem a Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira, solicitar 

a colaboração da Autarquia para realização das Festas do Beato Vicente que decorrerá 

no dia 4 de setembro. -------------------------------------------------------------------------  

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

1) A Festa do Beato Vicente é uma festa tradicional/religiosa com grande relevância 

no Município de Albufeira; ----------------------------------------------------------------  

2) Que este tipo de evento contribui para o desenvolvimento cultural da Região, 

assumindo também, pela sua visibilidade e impacto mediático, um papel fundamental 

na dinamização turística e no fomento à atividade económica; --------------------------  

3) Que o evento se enquadra na alínea U, do n.º 1 do artigo 33 da Lei 75/2013 de 12 de 
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setembro, que confere à Câmara Municipal competência para apoiar atividades de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Corte de trânsito nas artérias onde passará a procissão, em consonância com o teor 

da informação dos serviços da DAVEGF na distribuição SGDCMA/2022/ 55457, na 

etapa nr.º 11, que se transcreve: ----------------------------------------------------------  

(…) Não se vê inconveniente na realização e corte de trânsito no dia 4 de setembro 

para a Procissão em Honra do Beato Vicente de Albufeira, que terá início às 18h00, 

com  partida e término será da Igreja Matriz de Albufeira, desde que sejam cumpridas 

todas as normas. ------------------------------------------------------------------------------  

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

cruzamentos; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

3. A organização deverá ter cuidados redobrados nos arruamentos e avisar os mesmos; -  

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

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

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

Deverá dar-se conhecimento deste evento à GNR, Policia Municipal, Bombeiros 

Voluntários de Albufeira e Serviço Municipal de Proteção Civil (…). ------------------------     

• Embelezamento do adro da Igreja Matriz de Albufeira com Estandartes; -------------  

• Intervenção junto dos estabelecimentos situados nas ruas onde passará a procissão 

para levantamento temporário de esplanadas e/ou outro objetos em exposição para 

facilitar a passagem da procissão nos termos da informação prestada pela DPMV, 

constante na distribuição SGDCMA/2022/55457, na etapa nr.º 10.1, que citamos: ----  

(…) No dia 30-08-2022, pelas 18:20H, a patrulha esteve nos estabelecimentos que se 

encontram no percurso onde irá passar a procissão, afim de informar os mesmos para 

efetuarem o levantamento temporário das OEP´s, aquando da passagem desta, no dia 
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04-09-2022, pelas 18H. ----------------------------------------------------------------------  

Foram os seguintes estabelecimentos informados: ------------------------------------------   

- "Rocamar", -----------------------------------------------------------------------------------  

- "Restaurante 54", ---------------------------------------------------------------------------  

- "Minimercado Beach Today",----------------------------------------------------------------  

- "Minimercado M Super" (…) -----------------------------------------------------------------  

• Divulgação da Procissão nos meios internos da Autarquia; -------------------------------  

• Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – CLUBE AUTOMÓVEL DO SUL – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em nove de setembro corrente, 

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

“O Clube Automóvel do Sul, através do documento em anexo, solicitou à Câmara 

Municipal de Albufeira apoio para a realização da 5ª Edição do Rali Município de 

Albufeira a realizar nos próximos dias 10 e 11 de Setembro. -------------------------------  

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

1. A Câmara Municipal de Albufeira em reunião de Câmara de 30 de Agosto de 2022 

deliberou autorizar o apoio à organização do Automóvel Clube do Sul através dos 

meios descritos em proposta do Sr. Vice-Presidente de 25 de Agosto de 2022. ------  

2. Foi solicitado à posteriori pelo Automóvel Clube do Sul a isenção do pagamento das 

taxas inerentes à realização do evento, nomeadamente, a licença de realização do 

evento e a Licença Especial de Ruído. -----------------------------------------------------   

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

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

4. Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo nº 3 do artº 35º da Lei 

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

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

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

 ----------------------------------------- Determino -------------------------------------------  

Autorizar a isenção do pagamento da taxa do licenciamento do evento e da taxa da 

Licença Especial de Ruído. --------------------------------------------------------------------   

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

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



20 de setembro de 2022  

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

= APOIOS – PADERNENSE CLUBE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em nove de setembro corrente, 

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

“Através do documento anexo, vem o Padernense Clube, solicitar apoio para a 

realização da Festa de Verão do Clube que se realizará no dia 10 de setembro, no 

parque de estacionamento defronte da sede do Padernense Clube. ------------------------  

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

1) Que esta iniciativa realiza-se com regularidade nos últimos anos, sendo já 

considerada um ponto de interesse e de procura para residentes e visitantes; --------  

2) As Festas de Verão do Padernense Clube interligam a componente gastronómica 

local e a música popular Portuguesa; ------------------------------------------------------  

3) O benefício do acontecimento para o Município, uma vez que as “Festas de Verão do 

Padernense Clube” complementam a oferta cultural e enriquecem a animação 

promovida pelo Município no interior do concelho durante a época alta; ----------------  

4) Que este tipo de evento contribui para o desenvolvimento cultural da Região, 

assumindo também, pela sua visibilidade e impacto mediático, um papel fundamental 

na dinamização turística e no fomento à atividade económica, em particular da 

Freguesia em questão; ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

às instituições que desenvolvam actividades promotoras ou valorizadoras do 

património e da cultura concelhios, considerando-as parceiras determinantes na 

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

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

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

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

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

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

tempo útil; ----------------------------------------------------------------------------------  
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9) Que estão assim reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35 do referido 

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

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

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

Apoiar o Padernense Clube na realização da Festa de Verão nos seguintes termos: -------  

• Eletrificação e iluminação do recinto, sem recurso à realização de trabalho 

suplementar de acordo com a informação proferida pelos serviços na distribuição 

SDGCMA/2022/57206; -------------------------------------------------------------------  

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

estabelecidas pela DGS para contenção do COVID 19; ----------------------------------  

• Autorização para a realização das Festas de Verão do Padernense Clube a realizar 

no parque de estacionamento da sede do Padernense Clube em observância com os 

pressupostos emitidos pela DAVEGF na distribuição SGDCMA/2022/57206 que se 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------  

(…) Sobre o assunto informam estes serviços que não se vê nenhum inconveniente no 

fecho do parque de estacionamento existente em frente do pavilhão em Paderne. De 

referir que deverá ser o promotor a efetuar o fecho no dia 9 e a abertura do parque no 

dia 12 uma vez que a DAVEGF não possui disponibilidade para efetuar o pretendido (…) -  

• Isentar o pagamento de taxas inerentes à emissão da Licença Especial de Ruído, 

conforme a informação dos serviços na distribuição SGDCMA/2022/57206; ---------  

• Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIRAS – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em quinze de setembro 

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

“Através dos documentos anexos à presente proposta, vem a Junta de Freguesia de 

Ferreiras solicitar o apoio desta edilidade para a realização da feira da Terra e do 

Petisco a ter lugar nos dias 17 e 18 de setembro de 2022, na freguesia de Ferreiras. ---    

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

1. Que se trata de um evento de cariz popular que se vem realizando com regularidade 

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

freguesia; ----------------------------------------------------------------------------------   
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2. Que o evento contribui para o desenvolvimento social e cultural da Região, 

assumindo também, pela sua visibilidade e impacto mediático, um papel fundamental 

na dinamização turística e no fomento à atividade económica, em particular da 

Freguesia em questão; ---------------------------------------------------------------------  

3. Que esta iniciativa organizada pela Junta de Freguesia de Ferreiras contam com a 

colaboração dos Clubes e Associações da freguesia, fomentando a cooperação entre 

as coletividades; ---------------------------------------------------------------------------  

4. Que o Município de Albufeira, nos termos das suas atribuições definidas por lei, 

tem como objeto a prossecução dos interesses próprios, comuns e específicos da 

população do Concelho, bem como a definição das políticas para a prossecução de tal 

desiderato; ---------------------------------------------------------------------------------  

5. Que nos termos da al. o), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, compete à Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a 

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à 

realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação e 

defesa dos direitos dos cidadãos; --------------------------------------------------------  

6. Que em reunião de Câmara de 21.06.2022 e Assembleia Municipal de 27.07.2022 foi 

deliberada uma proposta (anexa à presente) com os seguintes apoios ao evento: ------   

• Apoio do setor de carpintaria para montagem das barracas, palco e outros serviços 

que sejam necessários de carpintaria tendo em conta e nos termos da informação da 

DPEM-DEEM – Serviços de Carpintaria, transcrita na alínea a), do ponto 8 nos 

considerandos; -----------------------------------------------------------------------------  

• Apoio do setor de eletricidade para eletrificação e iluminação do local do evento, 

barracas e palco, tendo em conta e nos termos da informação da DPEM-DEEM – 

Serviços de Eletricidade transcrita na alínea b), do ponto 8 dos considerandos; ------   

• Disponibilização de 20 baias, 4 lava mãos, 300 cadeiras e 35 mesas da DTDEC 

conforme e nos termos da informação dos serviços, na aludida distribuição 

SGDCMA/2022/35828 a qual se transcreve: --------------------------------------------   

 “… a disponibilidade é à data de hoje e que até à data do evento a mesma pode 

sofrer alterações pelo estrago a que este tipo de material está sujeito”. --------------   

• Colocação de ponto de água no local do evento, pela DISU – DAS, para ligação de 4 

lava mãos à água de Rede; -----------------------------------------------------------------   

• Corte da via pública entre as 18h00 no dia do evento e a 01h00 do dia seguinte ao 

evento, nomeadamente - Rua das Escolas entre a rotunda e o Jardim de Infância de 

Ferreiras; ocupação dos dois parques adjacentes à rotunda (junto à “Taberna da 
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Olívia” e ao Edifício “Sol Costa”); encerramento da Rua da Igreja junto à “Taberna 

da Olívia”; ocupação da Rua do Mercado Municipal nos dois sentidos de forma a 

possibilitar o escoamento do trânsito para Paderne, conforme e nos termos da 

Informação da DISU-DAVEGF, a qual se transcreve: -----------------------------------  

 “No âmbito do pedido de interrupção de trânsito solicitado, em Ferreiras, bem como 

o fecho dos parques de estacionamento para a Feira da Terra e do Petisco, 

informam estes serviços que não se vê inconveniente no solicitado desde que, sejam 

cumpridas todas as normas descritas. ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 4. Deverá dar-se conhecimento deste evento à GNR, Policia Municipal, e Serviço 

Municipal de Proteção Civil. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

 Relativamente à alteração de trânsito provisória, sugere-se que a mesma seja 

atempadamente publicada em edital.” ----------------------------------------------------  

• Disponibilização de 2 sinais transito pela DISU-DAVEGF; ------------------------------  

• Isenção do pagamento de todas as taxas municipais alusivas ao evento, tendo em 

conta o parecer da DJC transcrito na alínea c), do ponto 8 dos considerandos; --------  

• Autorização para a realização de horas extraordinárias entre as 16H00 e as 00H00, 

nos dias do evento, para a funcionária da CMA, Maria Martins, a exercer funções na 

Junta de Freguesia de Ferreiras através do contrato interadministrativo. ------------  

7. Que, posteriormente, através de novos ofícios anexos à presente, veio a Junta de 

Freguesia de Ferreiras informar da alteração do local do evento, solicitando apoio 

adicional ao evento; ------------------------------------------------------------------------  

8. A informação dos vários serviços competentes nas distribuições 

SGDCMA/2022/57756, SGDCMA/2022/59343, SGDCMA/58187; --------------------  

9. Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

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

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

diploma para que se decida sobre o pedido com obrigatoriedade que tal decisão seja 
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sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na reunião seguinte. ----------------------  

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

a) Autorizar a interrupção de trânsito no parque de estacionamento em frente do 

Estádio da Nora, bem como o condicionamento do trânsito na Travessa da Nora a 

Moradores nas Ferreiras entre os dias 16 e 18 de setembro, conforme e nos termos 

da informação dos serviços na distribuição SGDCMA/2022/57756, a qual de 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------   

 “… não se vê inconveniente no solicitado desde que sejam cumpridas todas as normas 

em anexo, bem como os desvios de transito sugeridos pela Junta de Freguesia”. ------  

b) A disponibilização pela DISU – DAVEGF de 2 sinais de trânsito proibido, 3 sinais de 

proibição exceto a residentes, a sinais de desvio; ---------------------------------------   

c) Autorizar a colocação de uma faixa publicitária alusiva ao evento, numa das 

estruturas da freguesia, tendo em conta os termos da informação dos serviços na 

distribuição SGDCMA/2022/58187;------------------------------------------------------   

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

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

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO TEIA D’IMPULSOS – REALIZAÇÃO DA 12.ª EDIÇÃO 

DA ROTA DO PETISCO - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor vice-presidente da câmara, na falta do presidente, em 

treze de setembro corrente, do seguinte teor: ---------------------------------------------   

“Através do documento anexo, vem a Associação Teia D`Impulsos, solicitar a 

colaboração do Município de Albufeira através da disponibilização de meios Municipais 

que permitam potenciar o sucesso da 12.ª Edição da “Rota do Petisco” que se realizará 

de 14 de setembro a 16 de outubro. ----------------------------------------------------------   

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

1. A Rota do Petisco comemora a sua 12.ª edição, entre 14 de setembro e 16 de 

outubro. ------------------------------------------------------------------------------------   

2. A Rota do Petisco, trata-se de uma organização da Associação Teia D`Impulsos, que 

conta com o apoio de 11 municípios do Algarve: Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, 

Portimão, Monchique, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé, São Braz de Alportel e Tavira. -  

3. Este ano, abrange 220 restaurantes de 11 concelhos algarvios, que concorrem nas 

categorias de “Petisco” ou “Doce Regional”. Os restaurantes participantes nesta 

edição da Rota oferecem um cardápio dos melhores petiscos da região e não só: 
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Cada menu petisco (petisco + bebida) custa 3,5 euros e o menu doce (sobremesa + 

bebida) custa 2,5 euros. Cada estabelecimento pode oferecer, ainda, uma opção 

vegetariana. Para participar, é necessário adquirir o Passaporte da Rota do Petisco 

nos estabelecimentos aderentes ou nos Postos de Informação da Rota. Não se 

esqueça, o passaporte deve estar sempre à mão, para que possa receber o carimbo 

de cada um dos estabelecimentos visitados. ---------------------------------------------  

4. A Rota vai chegar a 220 estabelecimentos de 11 concelhos algarvios, sendo que este 

ano, Albufeira tem a maior participação de sempre, com 29 restaurantes aderentes, 

nas freguesias de Albufeira, Guia e Paderne. --------------------------------------------  

5. A iniciativa, que visa promover a restauração e o comércio local, bem como a 

gastronomia regional algarvia, tem uma vertente solidária, este ano dedicada à 

Juventude. Assim, no Ano Europeu da Juventude, o valor do passaporte que dá 

acesso ao evento, €1,5, reverte na totalidade para seis instituições e projetos da 

região que combatem a discriminação social, racial e/ou de género, promovem a 

saúde mental dos jovens e impulsionam o voluntariado jovem. ---------------------------  

6. As instituições contempladas são: o Agrupamento de Escolas Eng.º Nuno Mergulhão, 

Âncora – Associação Centro Comunitária de Santa Luzia, CASA – Centro de Apoio ao 

Sem Abrigo, Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, ECOS – Oficina de Dança 

Inclusiva e HELP – Apoio ao Cuidador. ----------------------------------------------------  

7. Sendo Albufeira um concelho turístico, a necessidade de uma promoção constante 

justifica o investimento em eventos que coloquem a marca do concelho nos grandes 

palcos nacionais; ---------------------------------------------------------------------------  

8. Será por isso um acontecimento de cariz gastronómico de referência que irá 

contribuir para a divulgação e promoção do Concelho, diversificando e alargando o 

mercado a outros segmentos e contribuindo para o enriquecimento da agenda do 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------  

9. A alínea U do n.º 1, do art.º 33 da lei 75/2013, de 12 de Setembro, conferem 

competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a entidades 

legalmente existentes com vista à realização de eventos de interesse para o 

município e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra. ----------------------------------------------  

10. Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

tempo útil. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

diploma para que se decida sobre o pedido com obrigatoriedade que tal decisão seja 
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sujeita a ratificação pela Câmara Municipal, na reunião seguinte. -----------------------  

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

Colaborar com a Associação Teia D`Impulsos mediante a disponibilização dos seguintes 

apoios Municipais: -----------------------------------------------------------------------------  

- Atribuição de Comparticipação Financeira no valor de 7.000 €, que terá como objetivo 

suportar custos de logística, comunicação e produção de material promocional da Rota 

do Petisco assegurando assim a sua realização no Concelho de Albufeira; -----------------  

- Divulgação da Rota do Petisco 2022 nos meios de comunicação do município com a 

colaboração do Gabinete de Comunicação na produção do material de divulgação da Rota 

do Petisco, como Notas de Imprensa e outros conteúdos de divulgação próprios com 

especificidade local; --------------------------------------------------------------------------  

- Disponibilização dos seguintes suportes de comunicação para divulgação do evento: ----  

- Disponibilização de três faixas alusivas ao evento com as dimensões 400x90 cm -------  

- Disponibilização de um outdoor com a dimensão de 8mx3m -------------------------------  

- Publicação de banners nos ecrãs Led com a resolução: 720px480px----------------------  

- Pelo presente fica a entidade beneficiária informada de que deverá ter em 

consideração as Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos 

Contratos Públicos, 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; -  

- Agendar a ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, para a 

próxima Reunião de Câmara.” -----------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – IMORTAL BASKET CLUBE – PROPOSTA = 

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

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

“Vem o Imortal Basket Clube, através do e-mail anexo à presente, remetido a esta 

Câmara Municipal, solicitar apoio para a realização da Reunião de Direção, através da 

cedência da Sala de Reuniões dos Paços do Concelho, no dia 29 de setembro do 

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

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; --------------------------------------------------------------------  
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2. Que existe a possibilidade desta edilidade ceder a Sala de Reuniões dos Paços do 

Concelho, no dia 29 de setembro do corrente ano, no horário compreendido das 

18h30 às 20h00, nos termos da informação Serviço de Apoio à Presidência e 

Vereadores; --------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar o Imortal Basket 

Clube na realização da Reunião de Direção, através da cedência da Sala de Reuniões dos 

Paços do Concelho, no dia 29 de setembro do corrente ano, no horário compreendido 

das 18h30 às 20h00.” -------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO AMECA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em catorze de setembro corrente, foi 

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

“Através de documentação anexa, a Associação AMECA solicita a cedência do Auditório 

Municipal e dos meios técnicos e humanos necessários ao seu funcionamento, no dia 5 

de novembro do corrente ano, para levar a efeito o espetáculo “O ENTRETENGA 

convida o Grupo de Cantares “ILHA AZUL”. -------------------------------------------------  

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

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

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

b) Que a intervenção do Município de Albufeira nos domínios anteriormente referidos 

se consubstancia como eixo estratégico para o desenvolvimento turístico e cultural 

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

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

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

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

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

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

f) Que a Associação AMECA tem sede em Albufeira e é uma associação sem fins 

lucrativos, conforme escritura lavrada a 9 de setembro de 2005 (DR – nº 199, de 17 

de outubro de 2005, III Série); ----------------------------------------------------------  

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

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

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

atividades, que considere de interesse público, sem receita de bilheteira, 
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nomeadamente, quando promovidas por escolas do concelho, instituições de 

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

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

competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de interesse municipal de 

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

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

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

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

de Albufeira, no dia 5 de novembro do corrente ano, à Associação AMECA, nos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

= APOIOS – FEDERAÇÃO DE PATINAGEM DE PORTUGAL – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em doze de setembro corrente, foi 

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

“A federação de Patinagem de Portugal, através do documento anexo, solicitou à 

Câmara Municipal apoio para a organização do 1.º Campeonato Nacional de Patinagem 

Inline Freestyle a realizar-se nos dias 8 e 9 de Outubro entre as 09h00 e as 23h00 no 

Pavilhão Desportivo de Olhos de Água. -------------------------------------------------------  

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

A) Este evento de Patinagem online, coordenado pela Federação de Patinagem de 

Portugal, será divulgado a nível nacional e integra o calendário da disciplina para o 

ano 2022. -----------------------------------------------------------------------------------   

B) Existem três clubes do concelho a desenvolver formação desportiva na modalidade 

de patinagem, envolvendo atualmente 2 centenas de atletas locais e numa lógica de 

divulgação desta nova disciplina a federação pretende integrar os clubes de 

patinagem do Concelho no programa do evento; ------------------------------------------  
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C) Se trata de um evento desportivo ao nível da formação, de âmbito nacional, 

envolvendo cerca de 200 participantes, entre atletas, técnicos e juízes de todo os 

distritos do país; ---------------------------------------------------------------------------  

D) Que o evento propõe-se divulgar e promover Albufeira, bem como a prática da 

patinagem, uma atividade desportiva em grande desenvolvimento no nosso concelho; -  

E) Que é filosofia desta Câmara Municipal a promoção das atividades desportivas no 

nosso Concelho em todas as faixas etárias; ----------------------------------------------  

F) Que a Câmara Municipal apoiará os clubes, associações e federações que mobilizem 

praticantes residentes no concelho de Albufeira, organizem o maior número de 

atividades e de eventos, desenvolvam maior número de modalidades, criem 

profundas relações com a comunidade envolvente e demonstrem uma atividade 

consistente do ponto de vista desportivo e pedagógico; ---------------------------------  

G) A referida proposta integra-se numa linha de contínuo apoio, à atividade associativa 

de interesse para o concelho de Albufeira, e para a região do Algarve, no exercício 

das competências do município, designadamente, as previstas na alínea u), do n.º 1 do 

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

Proponho que a Digníssima Câmara delibere apoiar a Federação de Patinagem de 

Portugal na realização do evento, nos seguintes termos: ------------------------------------  

1. Cedência do Pavilhão Desportivo de Olhos de Água entre os dias 7 entre as 08h00 e 

as 23h00 para montagens, e nos dias 8 e 9 de Outubro entre as 8h00 e as 23h00 

para a realização do evento. ---------------------------------------------------------------   

2. Empréstimo de 14 mesas e 24 cadeiras, pela DTDEC; -----------------------------------  

3. Empréstimo do pódio pela DDJ; -----------------------------------------------------------  

4. Cedência de aparelhagem sonora com microfones durante todo o evento pela DEEM - 

Eletricidade; -------------------------------------------------------------------------------  

5. Empréstimos de faixas de publicidade; ---------------------------------------------------  

6. Cedência de 3 rolos de fita balizadora; ---------------------------------------------------  

7. Empréstimo de uma tenda portátil; -------------------------------------------------------  

8. Apoio à divulgação do evento através dos meios ao dispor da Câmara, pela DCRPRI.” --   

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

= APOIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE PADERNE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em treze de setembro corrente, foi 

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

“Através do documento anexo, vem a Junta de Freguesia de Paderne, solicitar apoio 

Municipal para a realização da “XIV Mostra dos Frutos Secos de Paderne” a ter lugar 
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nos dias 24 e 25 de setembro naquela localidade. -------------------------------------------  

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

1) A Mostra dos Frutos Secos de Paderne é uma oportunidade única para os visitantes 

apreciarem as tradições do Concelho e a enorme riqueza da gastronomia regional, 

nomeadamente os doces confecionados à base de figo, amêndoa, gila e alfarroba; ----  

2) O evento interliga e mostra aos visitantes a gastronomia, o artesanato e a música 

popular; -------------------------------------------------------------------------------------  

3) Que o evento vai já na sua XIV Edição, contribui para o enriquecimento do panorama 

cultural e turístico do concelho; ----------------------------------------------------------  

4) O interesse do acontecimento para o Município, uma vez que a “XIV Mostra dos 

Frutos Secos de Paderne” integrará o programa cultural a desenvolver no concelho 

no mês de setembro; -----------------------------------------------------------------------  

5) Que este tipo de evento contribui para o desenvolvimento cultural da Região, 

assumindo também, pela sua visibilidade e impacto mediático, um papel fundamental 

na dinamização turística e no fomento à atividade económica, em particular da 

Freguesia em questão; ---------------------------------------------------------------------  

6) Nos termos do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 13 de Setembro, os 

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

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

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

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

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

às instituições que desenvolvam actividades promotoras ou valorizadoras do 

património e da cultura concelhios, considerando-as parceiras determinantes na 

concretização dos seus objectivos. -------------------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento nos seguintes termos: -----------  

- Iluminação/eletrificação e fornecimento de energia para alimentação do equipamento 

patente no recinto, designadamente: 20 bancas da DTDEC, 10 stand`s e 7 tendas 

pertença da Junta de Freguesia e do palco; -------------------------------------------------  

- Disponibilização de 20 bancas afetas à DTDEC; -------------------------------------------  

- Divulgação do evento nos meios internos do município e na agenda cultural e 

autorização para afixação de 2 faixas alusivas ao evento na estrutura localizada no 

cruzamento do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e no suporte de 

Ferreiras; --------------------------------------------------------------------------------------  
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- Colaboração dos funcionários da DEEM - manutenção para proceder à montagem das 

20 bancas da DTDEC, 10 stand`s e de 7 tendas afetas à Junta de Freguesia de 

Paderne; ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Autorização para utilização do parque de estacionamento João Campos para a 

realização do Certame, mediante os pressupostos apresentados pelos serviços da 

DAVEGF na distribuição SGDCMA/2022/56316: -------------------------------------------   

 (…) Não se vê inconveniente na autorização do evento, desde que sejam atendidos os 

seguintes pontos: ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

3. A organização tenha seguro adequado ao evento; Deverá dar-se conhecimento deste 

evento à GNR e Bombeiros Voluntários. ------------------------------------------------------  

- Isenção do pagamento devido à emissão de todas as licenças inerentes à realização do 

evento nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 5.º do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas do Município de Albufeira, de acordo com a informação proferida 

pelos serviços na distribuição SDGCMA/2022/56316, a qual se transcreve: --------------  

“Instada esta Divisão a pronunciar-se sobre isenção das taxas aplicáveis ao evento em 

análise na presente distr., cumpre-nos emitir o seguinte parecer: -------------------------  

Estabelece a al. a), do n.º 4, do art.º 5.º, do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

do Município de Albufeira, que poderão ser isentados do pagamento de taxa, total ou 

parcialmente as pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública 

administrativa, as cooperativas, as associações religiosas, culturais e desportivas e as 

instituições particulares de solidariedade social, desde que legalmente constituídas, e 

quando as pretensões sujeitas a tributação visem a prossecução dos respetivos fins. ----  

A Requerente insere-se na previsão da supra aludida norma regulamentar, sendo uma 

pessoa coletiva de direito público, e a pretensão sujeita a tributação, insere-se no 

âmbito das suas atribuições, conforme decorre do n.º 2, do art.º 7.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, inexiste, quanto a nós, inconveniente legal em que a Câmara Municipal, 

delibere, ao abrigo do n.º 5, do aludido art.º 5.º, a isenção total ou parcial da taxa 

aplicável, sendo, sem mais, o que cumpre informar sobre o assunto colocado à nossa 

consideração.” ---------------------------------------------------------------------------------  

- Colocação de 15 baldes do lixo no recinto, bem como a recolha do lixo resultante do 
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evento na noite de 24 para 25 de setembro, conforme a informação emitida pelos 

serviços na distribuição SGDCMA/2022/59080.” -------------------------------------------  

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em catorze de setembro corrente, 

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

“Pela Associação de Futebol do Algarve, foi através da informação da Divisão de 

Desporto junto ao presente, solicitada autorização de apoio para a realização das 

Supertaças do Algarve de Futsal Juniores A, B, C e Seniores Femininos, através da 

cedência do Pavilhão Desportivo de Albufeira. ----------------------------------------------  

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

1. Que este tipo de apoio contribui como forma de incentivo à prática desportiva; ------  

2. Que se trata de uma forma de promovermos e motivarmos a utilização dos 

equipamentos desportivos municipais; ----------------------------------------------------  

3. Que é filosofia desta Câmara Municipal a promoção das actividades desportivas no 

nosso Concelho em todas as faixas etárias; ----------------------------------------------  

4. Que a Câmara Municipal apoiará os clubes que mobilizem praticantes residentes no 

concelho de Albufeira, organizem o maior número de actividades e de eventos, 

desenvolvam maior número de modalidades, criem profundas relações com a 

comunidade envolvente e demonstrem uma actividade consistente do ponto de vista 

desportivo e pedagógico; ------------------------------------------------------------------  

5. Que compete à Câmara Municipal colaborar e dar apoio aos Clubes e Associações do 

Concelho; -----------------------------------------------------------------------------------  

6. Que o solicitado se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------------------------------   

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  

A Excelentíssima Câmara Municipal delibere apoiar a entidade supra mencionada, nos 

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

• Autorizar a utilização do Pavilhão Desportivo de Albufeira, para a realização da ação 

acima referida no dia 25 de Setembro entre as 07:30 e as 22:00 horas. --------------  

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

= APOIOS – PADERNENSE CLUBE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vereador Ricardo Clemente, em catorze de setembro corrente, 

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

“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  
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1. O “Padernense Clube” é uma associação desportiva do nosso concelho, sem fins 

lucrativos, que fomenta, difunde, desenvolve e faculta o acesso à prática desportiva 

em geral bem como a ocupação de tempos livres, aos jovens e restante população, 

oferecendo formação e possibilitando aos atletas a frequência em diversas 

modalidades; -------------------------------------------------------------------------------  

2. Esta Edilidade reconhece que os fins e objetivos prosseguidos por este clube se 

revestem de indiscutível interesse público, quer para o concelho, quer para toda a 

região algarvia, nomeadamente, proporciona e estimula a prática desportiva e a 

formação de um grande número de crianças e jovens residentes neste concelho; -----  

3. Para a prossecução das suas atividades, o clube recorre ao apoio na cedência de 

transporte por parte desta autarquia, para a deslocação dos atletas e equipas 

técnicas às mais diversas localidades, a fim de comparecerem em jogos, competições 

e outras atividades; -----------------------------------------------------------------------  

4. O clube em apreço não tem disponibilidade económica para adquirir uma viatura para 

uso naquelas deslocações; -----------------------------------------------------------------  

5. O Município de Albufeira dispõe na sua frota de veículos pesados, algumas viaturas 

que, face à respetiva antiguidade, já não reúnem as condições para realizar os 

serviços a que se encontram afetos nesta Autarquia, nomeadamente o transporte de 

crianças, não cumprindo os requisitos estabelecidos na Lei 13/2006, de 17 de abril, 

porquanto não detêm a certificação para o referido transporte; -----------------------  

6. À presente data encontra-se nesta posição, o veículo pesado de passageiros de 

marca Toyota, modelo Optimo, com matrícula 73-59-ZA datada de outubro de 2004, 

o qual possui 478 254 Km; -----------------------------------------------------------------  

7. Nos termos da informação dos serviços competentes do Departamento de 

Infraestruturas e Serviços Urbanos (exarada na etapa 11 da distribuição 

SGDCMA/2019/83743), a viatura em causa apresenta um valor atual de mercado de 

3.000,00€ (Três mil euros); ---------------------------------------------------------------  

8. Determina o artº. 33º. nº. 1 alínea u) da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, na sua 

atual redação em vigor que “compete à Câmara Municipal (…) apoiar atividades de 

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

para o município (…)”; ----------------------------------------------------------------------  

9. Decorre do mesmo normativo legal, na alínea cc) que, igualmente, “compete à Câmara 

Municipal alienar bens móveis”; -----------------------------------------------------------  

Assim, proponho que: --------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal de Albufeira, nos termos supra mencionados e conforme 
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solicitado pela Direção do clube em pedido endereçado a esta edilidade, e ao abrigo do 

que legalmente se encontra preceituado, delibere doar o veículo acima melhor descrito 

ao “Padernense Clube”.” -----------------------------------------------------------------------  

Quanto à cedência de uma viatura, o senhor vereador António Coelho disse que a 

pergunta que quer fazer, em termos de património municipal, esta cedência vai 

constar depois do mapa de participações às associações, ou apenas nos mapas do 

ativo fixo tangível, acrescentando que a senhora diretora do departamento de 

Gestão e Finanças pode, eventualmente, responder a isso. -----------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente referiu que o veículo passa para o Padernense 

Clube, ou seja, é uma cedência da Câmara, e a titularidade do veículo passa, 

neste caso, para o clube e passa a ser seu património. Disse depois que, 

naturalmente, será um apoio devidamente especificado e identificado ao 

Padernense Clube. Informou também que o valor comercial do veículo é baixo, e 

não terá assim grande impacto ou grande peso, mas é disso que se trata. -----------  

O senhor vereador António Coelho disse que a questão é só em relação àquilo que 

é o património municipal, como é que isto vai ficar registado. --------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que sai do património municipal e passa 

para o património do Padernense Clube, tratando-se de um apoio nesse sentido. ----  

O senhor presidente disse que é à semelhança do que foi feito para o Futebol 

Clube de Ferreiras, para o Guia Futebol Clube e para o Imortal Desportivo Clube, 

é a mesma situação. -------------------------------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – ALBUMARINA, SOCIEDADE GESTORA DE MARINAS, S.A. - 

EVENTO “NEVER ENDING SUMMER MARINA 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 quinze de setembro 

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

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

1. O evento se enquadra na alínea o) e u), do n.º 1, do artigo 33, da lei 75/2013 de 12 

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

natureza social, recreativa ou outra de interesse para o Município; ------------------------   

2. O evento irá decorrer na cidade de Albufeira, contribuindo desta forma para a 

dinamização e promoção do concelho nos meios de comunicação social; --------------------   

3. Este evento, realizado a pensar nos residentes de Albufeira e da Região, reúne um 
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conjunto alargado de atividades tais como animação, concertos, gastronomia, regatas, 

corridas e marcha, exposições, carros clássicos, conferências, cultura e arte; -----------  

4. O “Never Ending Summer Marina de Albufeira” é hoje considerado um evento de 

sucesso, sendo já visto como uma marca de confiança, construído para valorizar o 

potencial económico e turístico da região; ---------------------------------------------------   

5. Para a dinamização desta iniciativa, a Albumarina solicitou o apoio devido ao MA; -----   

6. É fundamental, para o sucesso do evento, que se estabeleça uma parceria forte 

entre as entidades envolvidas na organização do evento, nomeadamente o Município de 

Albufeira e a AlbuMarina SA para que, em conjunto, possam cooperar e coordenar as 

suas competências, com vista ao bom desenvolvimento do evento e de forma a alcançar 

os objectivos, em concordância com os bons termos deste Protocolo de Colaboração, 

cuja minuta se anexa; -------------------------------------------------------------------------  

7. Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em 

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

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

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

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

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

• Aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar entre as partes anexa ao presente 

despacho; ----------------------------------------------------------------------------------   

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

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

Este despacho fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião. ---   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que relativamente a este protocolo há aqui 

algumas questões que se levantam, e não tem nada a ver com a atividade em si, 

que tem o impacto que tem, dirigida à população que tem, não está diretamente 

relacionada com esta atividade em si, especificamente, mas tem mais a ver com o 

procedimento. Referiu que este protocolo vem para ser ratificado, já aconteceu 

esta atividade, e aqui não percebe muito bem porquê, porque existe nos 

documentos que apoiam esta decisão um e-mail a solicitar este apoio, com a data 

de maio deste ano, e depois aparece um protocolo que implica valores, 24 ou 26 

mil euros, se não se engana. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que foi 24 mil e seiscentos euros. -------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que então é 24 mil e seiscentos euros, que 
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até é diferente daquilo que foi pedido pela Marina, pela empresa, que na altura, 

em maio, pedia vinte mil euros para um Rider técnico do evento, e um Prize 

Money, para a regata, de oito mil euros, e isto transformou-se num apoio do 

Prize Money, de oito mil euros, que julga terem aprovado no início de setembro, e 

depois veio então um apoio de 24 mil e 600 euros, agora neste protocolo que estão 

a aprovar, já após a realização. Disse que vai votar contra isto, exatamente por 

uma questão do processo, pensa que não se percebe por que é que isto aparece à 

posteriori, quando podia perfeitamente ter vindo antes. Acaba por ser uma 

desresponsabilização do executivo, mas também é, talvez, uma desconsideração, 

porque não é a primeira vez que acontece, já no passado isto aconteceu noutras 

ocasiões, e é daquelas situações que podiam ter vindo a tempo e horas, antes do 

evento, e pensa que tem que haver um respeito também por quem está deste lado, 

a nível da oposição, para poderem deliberar sobre uma situação que em tempo 

pode ter ocorrido. Lembrou que há sempre o risco de ser aprovado ou não, mas 

pelo menos há essa consideração para isso acontecer, e esse é um dos primeiros 

pontos. Outra questão que lhe suscita aqui algumas dúvidas tem a ver com o 

parecer jurídico relativamente a este apoio. Não sabe se leram bem, mas há uma 

frase que refere o seguinte: “Resulta assim, claríssimo, que a situação em apreço, 

se não insere no âmbito da aplicação daquela citada norma regulamentar, pelo que 

nos parece, salvo melhor e superior entendimento, existir inconveniente no 

deferimento da pretensão.” Destacou que aqui não refere “não haver 

inconveniente”, refere “existir inconveniente no deferimento da pretensão”, “sendo 

tudo quanto cumpre informar sobre o assunto”, isto quer dizer que é um parecer 

da senhora doutora Alexandra, e esta, antes disso, pergunta no SGD, quem é que 

promove o apoio, se é a empresa, se é a autarquia, é esclarecido que é a empresa 

que faz esse apoio, e há uma parceria com o município. Relembrou depois que não 

podemos apoiar empresas, por isso a técnica elenca lá a legislação toda, e da 

forma como está escrita, não se pode fazer este apoio. Reforçou que com isto que 

está escrito, e é um parecer que está escrito, por esse motivo não pode votar a 

favor deste protocolo. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que há uma coisa que é certa, e 

corrobora de tudo o que foi dito aqui pelo senhor vereador Victor Ferraz, e a 

verdade é esta. Tivemos, em tempo, este evento a ser aqui apresentado e 

pareceu-lhes, naturalmente, que as coisas estavam a caminhar no bom sentido, e 

quando falam em tempo, é que efetivamente há um planeamento associado a todo 
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este evento, que envolve depois também comunicação, divulgação. Estão a falar de 

um evento que tem uma natureza privada, e que envolve músicos, associações, e 

uma série de gente, e pensa ser importante colocar o porquê deste assunto não 

ter vindo à aprovação antes de ter acontecido. E olhando a tudo o que está 

dentro deste processo, e por tudo aquilo que está implícito do ponto de vista 

legal, e como muito bem foi aqui dito pelo senhor vereador Victor Ferraz, o 

parecer que lá se encontra, isto não faz sentido nenhum, e acabam por estar 

arrastados, mais uma vez, por uma coisa que revela que há aqui uma situação que, 

do ponto de vista legal, não deveria estar a acontecer, e está. Esta é a opinião, 

fica aqui a informação e, naturalmente, que a intenção de voto também é contra. --  

O senhor presidente considerou que são opiniões próprias e completamente 

inviáveis, tendo em conta aquilo que se passou, e vai passar a explicar porque é 

que se passou isto. Passou-se isto porque entendeu, numa última fase, ser a 

melhor maneira de fazer isto, era um protocolo tal e qual como se tinha feito, e 

como não tinha sido esse o entendimento, ficou esquecido desde maio para cá, tal 

como se tinha feito com a Feira de Caça e Pesca, que é um protocolo entre as 

três entidades, e não está escrito em lado nenhum do mundo que seja impossível 

apoiar as empresas, em lado nenhum isso está escrito, vincou. Disse depois que as 

empresas podem ser apoiadas, tanto que o senhor primeiro-ministro também 

apresentou propostas para as empresas, e nós também as apoiámos em tempos de 

pandemia. Nalgumas apoiamos as empresas quando fazemos uma atividade qualquer 

relativamente ao turismo, por exemplo, e apoiamos empresas do turismo. É um 

erro pensar, quanto a si, e é uma opinião, é válida com certeza, todas as opiniões 

são legítimas, contudo, permitam-lhe também discordar completamente daquilo que 

dizem, e parecer que há aqui qualquer coisa escondida. Sublinhou que não há aqui 

literalmente nada escondido, evidentemente, que a forma de fazer isto podia ter 

sido atempadamente, não tem dúvida nenhuma, e isso lamenta não ter sido, e está 

a dizer um facto. Acrescentou que só foi agora, porque achou que a melhor 

maneira de fazer isto era um protocolo entre as duas entidades, e só por isso, 

absolutamente mais nada. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse ao senhor presidente, da maneira como 

fala, não há aqui má vontade nenhuma, e até percebem que este evento foi 

importante acontecer, da maneira como aconteceu. A questão está aqui, e ele 

também não acha nada, mas olha para um parecer técnico de alguém da área. 

Reforçou que está aí um parecer técnico de alguém da área, ele não acha nada, e 
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tem que se cingir àquilo que é a leitura que é feita por alguém. Não sabe se na 

lei, e esta senhora para escrever aquilo que escreve ali, de certeza que leu o 

encadeado da lei. Agora a verdade é esta, como é que nós em consciência, tem 

que haver, os nossos atos têm que estar legitimados. -----------------------------------  

O senhor presidente disse que é legítimo, com certeza que é. -------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que não se trata de opinião, com a 

certeza que este evento foi importante para Albufeira. --------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente questionou qual é o contexto do parecer 

jurídico. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que está aqui escrito. --------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente voltou a perguntar qual é o contexto. ----------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o contexto é exatamente este, o apoio 

para o protocolo. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que no documento está lá referido. ---------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que acha que não é esse o contexto. ----  

O senhor vereador António Coelho reforçou que está dito. -----------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente julgou que não é esse o contexto. --------------  

Questionou o senhor vereador António Coelho se não é o contexto, mas é o que lá 

está escrito, e podia ler o parecer, ia rapidamente buscar os documentos. ----------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que isso tem a ver só com as taxas. ----  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que não tem a ver só com as taxas, e não 

lhe parece que seja. Referiu depois que o que está aqui no SGD é o apoio que 

sustenta o protocolo, está no mesmo documento. ----------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente leu o seguinte: “a possibilidade de isenção 

parcial total das taxas”. --------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente esclareceu que é relativo às taxas. --------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente solicitou que vissem bem o que é que quer 

dizer. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que têm um documento que vem para 

ratificação, nem sequer para aprovação, vem um parecer jurídico sobre o que 

sustenta aqui, o que se está a aprovar e podiam indicar que estamos a aprovar ou 

estamos a ratificar uma minuta de um protocolo. ----------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que está em SGD. --------------------------  

O senhor presidente disse que sim, mas realçou que está inserida aí a licença 

especial de ruído e as taxas inerentes a essa licença, e que foram cobrados. -------  
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O senhor vereador Victor Ferraz disse que está aqui, mas está no meio dos SGD`s 

todos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que faz parte do mesmo processo. --------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que está aqui e não sabem a que é que se 

refere, dado que não está lá referido. ----------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que depois esclarece-se. -------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz notou que isto é o que sustenta o protocolo. ------  

O senhor presidente disse que na próxima reunião vem, no campo das 

Informações, uma informação escrita a esclarecer esse ponto. ------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse porque a questão aqui, aquilo que está 

aqui, não é aquilo que pode ou não fazer. -------------------------------------------------  

O senhor presidente referiu que sobre a licença especial de ruído é o que está 

aqui. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz porque a lei que sustenta isto está 

tipificada quais são os casos em que pode acontecer, e o que ela elenca aqui, quais 

são os casos relativamente a essa situação, e é só nesse sentido. --------------------  

O senhor vereador Carlos Oliveira disse que a única coisa que critica aqui é o 

timing da apresentação. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente relembrou, quanto ao timing, que já disse por que é que tinha 

acontecido. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Carlos Oliveira considerou que a Câmara deve continuar a 

apoiar este tipo de eventos, porque fazem falta para o concelho, trazem pessoas, 

sejam estes ou sejam outros, precisamos é desse tipo de dinâmicas. -----------------  

O senhor presidente informou que têm de fechar este assunto. -----------------------  

O senhor vereador António Coelho pediu desculpa, mas disse que precisava 

responder também ao senhor vereador Carlos Oliveira. ---------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que é muito rápido e volta a referir que 

mencionou, aliás, foi a abertura inicial disto, valorizou o evento, e a questão não é 

essa. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente pediu para não repetir, já valorizou, já está. --------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz referiu que depois passa a ideia que eles estão 

contra isso. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que isso não fica escrito duas vezes. -----------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz referiu-se ao procedimento, e por causa destas 

falhas, muitas vezes, é que estão metidos em confusões. ------------------------------  
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O senhor presidente relembrou que já disse o que aconteceu, lamenta ter vindo 

mais tarde do que aquilo que devia ter vindo, foi uma questão de tentar melhorar 

o assunto. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Carlos Oliveira disse saber que eles gastaram cento e muitos 

milhares de euros. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que não está a pôr em causa isto, isto 

não vai comprometer este evento, e pediu ao senhor presidente para responder ao 

senhor vereador Carlos Oliveira. -----------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse para o fazer muito rapidamente. ----------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse ao senhor vereador Carlos Oliveira que 

isto está tudo muito certo, e a questão que se coloca aqui é só esta, é que há um 

articulado de lei que têm que respeitar, sob pena do que está aqui em 

incumprimento, é não estarem a respeitar a sequência de eventos como eles têm 

que acontecer, respeitando o que está, e depois têm o parecer de uma jurista. -----  

O senhor presidente solicitou que se cortasse essa discussão, porque isso já é 

repetitivo. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que o evento é muito importante, 

acrescentando que não é uma discussão, é uma informação. ----------------------------  

O senhor presidente considerou que está ser repetitivo, e agora vai-se pôr o 

assunto à votação. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse votar contra, tendo em conta o parecer 

que está ao processo.  -----------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente lembrou o senhor vereador Victor Ferraz que já tinha 

referido isso. ---------------------------------------------------------------------------------  

Realçou o senhor vereador Victor Ferraz que é diferente votar contra, ou votar 

contra com declaração de voto, a diferença é essa, e a declaração de voto é 

esta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou ao senhor presidente se podia 

solicitar uma questão. Queria que esta questão ficasse definitivamente, e não 

impedia o seu voto favorável, naturalmente, mas queria que numa próxima reunião 

ficasse definitiva. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que a senhora doutora Alexandra vai informar, no 

campo das Informações. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que era para esclarecer os senhores 

vereadores. -----------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor vereador Victor Ferraz disse que agradece. ----------------------------------  

O senhor presidente referiu que já tinha dito isso, já está ultrapassado, e o 

problema deste tipo é repetir-se as coisas “n” vezes, basta só uma vez e chega. --  

O senhor vereador António Coelho perguntou ao senhor presidente se tinha ficado 

esclarecido em relação à sua situação de voto. ------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que ficou. ------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse querer fazer uma declaração de voto que 

é: “Tendo por base aquilo que é dito pela técnica, tratando-se de uma aquisição 

de serviços, encontra-se em falta fundamentação, no âmbito da Lei do Orçamento 

de Estado de 2022, lei n.º12/2022, de 27 de junho, encontra-se em falta a 

fundamentação da necessidade da formação do contrato, para a decisão de 

contratar, artigo 36.º, n.º 1 do Código da Contratação Pública, encontra-se em 

falta também a fundamentação,”, está aqui uma série de coisas. Referiu ainda que 

está tudo certo, ainda bem que apoiaram, e também já perceberam que deveria 

ter vindo noutra altura.” --------------------------------------------------------------------  

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

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha, os senhores vereadores 

Ricardo Clemente e Carlos Oliveira; votaram contra os senhores vereadores Victor 

Ferraz e António Coelho. --------------------------------------------------------------------   

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – CLUBE DE PESCA E NÁUTICA DESPORTIVA DE ALBUFEIRA  

– PROPOSTA = 

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

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o CLUBE DE PESCA 

E NÁUTICA DESPORTIVA DE ALBUFEIRA, um Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades desportivas regulares 

desenvolvidas pelo Clube. ---------------------------------------------------------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. -------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2022; ------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube de Pesca e Náutica 

Desportiva de Albufeira.” ---------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 
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atribuição de uma comparticipação financeira no valor de treze mil, setecentos e 

sessenta e cinco euros, a prestação de apoio humano e logístico até um limite de dez 

mil euros, a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de 

Cedência de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil 

euros, bem como a disponibilização de uma verba suplementar até oitocentos euros 

para apoio ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à 

formação, limitada aos casos em que o município não disponibilize transporte. ------------   

O senhor vereador António Coelho disse que queria fazer uma inscrição antes 

ainda do ponto, e o edil pediu que fosse rápido. -----------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que já falaram sobre isso, e tem que 

fazer este comentário necessariamente, nós vimos aqui para quê, é o tempo de 

antena que temos para falar. ---------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que está claro, é tempo de antena. ------------------------  

O senhor vereador António Coelho referiu que estão num ponto, abrem novo 

debate, e já estão a perder tempo até com estas interjeições. Disse depois que 

gostava só de saber, antes de avançar para os pontos seguintes, se existe 

critérios definidos para a atribuição das verbas que aqui estão consideradas, se 

sim, quais, e principalmente, no caso dos pilotos, o porquê da diferença que há 

entre eles, e é só isto antes de avançarem, para perceber o que aqui está. ---------  

O senhor vereador Victor Ferraz relembrou que tinham solicitado na reunião 

anterior ao senhor vice-presidente, que quando viessem os contratos-programa, 

viessem acompanhados com aquele quadro. ------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que o senhor vereador Victor Ferraz tem razão e 

vai fazer chegar hoje esse quadro. --------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que só querem estar esclarecidos, e 

relembrou ao senhor presidente que fazem perguntas que não são respondidas do 

passado para agora, e depois estas questões quando são colocadas. -------------------  

O senhor presidente disse que há critérios, mas acredita que tenham de ser 

revistos e é legítimo revê-los. --------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que estão aqui todos. -----------------------------------  

Informou o senhor presidente que há critérios sobre o número de atletas 

federados que têm, bem como o número de modalidades que têm, tudo isso é 

sustentado.  ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho pediu que lhes enviassem essa informação, ao 

que o senhor vice-presidente disse que vai enviar. ---------------------------------------  
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O senhor presidente realçou que há muitos anos que há esses critérios, estão é 

desatualizados. -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que o senhor presidente faz essas 

interjeições, eles respeitam, mas a verdade é que o único fórum de debate, para 

poderem estar a fazer o trabalho deles é mesmo este e, por isso, têm de estar 

aqui com tempo. ------------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor presidente que não gosta é de repetições. ------------------------------  

O senhor vice-presidente frisou que acabou por desmistificar logo a assunto à 

partida, dando razão, que isto já deveria ter vindo aqui, e por isso, essa conversa 

é redundante e não vale a pena estar aqui a discutir. Disse depois que vai enviar, 

e só para os senhores vereadores terem noção, disse que tem a ver com o número 

de atletas, se são federados, masculinos, femininos, centros de treino, de 

recreação, tem a ver com o tipo de modalidade, se é coletivo nível 1, nível 2, 

nível 3, se é individual nível 1, nível 2, nível 3, tem também a ver com os escalões 

de formação a nível competitivo, se é uma coletiva a nível nacional, desporto 

coletivo número 1, número 2, número 3, tem a ver com critérios de inscrição 

regional, nacional, com o número de formação de treinadores, se tem monitores, 

qual é o nível dos formadores, que é o nível 1, nível 2, nível 3, e isto vai chegar 

aos senhores vereadores, e é algo que está completamente feito. Referiu depois 

que os nossos técnicos utilizam esta métrica, para quantificar a verba a atribuir 

aos clubes, realçando que não há aqui nada escondido. ----------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que ninguém põe isso em causa. -------------  

O senhor vice-presidente disse que, na realidade, está a dar ao senhor vereador 

toda a razão, que deveria ter vindo anexo, ponto número, a situação está 

esclarecida. -----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente referiu que são critérios que já vêm aqui há anos, há anos 

que são praticados e, evidentemente, de ano para ano vai variando conforme o 

número de atletas que têm, as modalidades, o nível onde estão de competição. A 

título de exemplo, se for os pilotos, que é uma atividade individual, tem a ver com 

o número de provas que fazem, tem a ver com o nível, se é regional ou nacional. ---  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que por isso é que fazem estas perguntas.--  

O senhor presidente clarificou que o Ricardo Teodósio é uma formação 

completamente diferente de outro qualquer, por exemplo, o João Leandro, que é 

um corredor que corre muitas poucas provas, e está relacionado com isso tudo. -----  

O senhor vereador António Coelho agradeceu aos senhores presidente e vice-
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presidente, que neste bocadinho acabaram por esclarecer muitas das questões. 

Pediu que não se parecessem mal deles colocarem as questões, como são inscrições 

individuais, apoios individuais, estava a tentar perceber qual é a lógica, porque há 

aqui uma variação muito grande entre uns e outros. Pediu também que lhe 

permitissem fazer estas perguntas, e não precisa estar a ser “soldadinho de 

chumbo”. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente lembrou que acabou por dizer, logo no início, que o 

senhor vereador tinha toda a razão, como tal, a questão está sanada. ---------------  

O senhor presidente voltou a frisar que não quer dizer que os critérios estejam 

atualizados, já têm alguns anos e precisará novamente de ser feito algum refresh, 

para ver outros aspetos que talvez na atualidade são necessários, mas isso é uma 

questão que se vai discutindo e vai-se trabalhando. -------------------------------------  

O senhor vice-presidente destacou que aquilo que os técnicos lhe dizem é que 

somos, e ele tem a certeza disso, o município que mais apoia clubes desportivos e 

associações, a nível daquilo que é a percentagem, por nível, ou seja, somos dos 

municípios que mais apoia os clubes desportivos e associações, e não há dúvida 

nenhuma sobre disso. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que também não tem dúvidas sobre isso. ----  

O senhor vereador António Coelho deu os parabéns por esse apoio, porque a bem 

da verdade alguma da estabilidade que se tem na nossa comunidade acaba por 

estar na ação destes clubes, e ainda bem que é visto assim desta maneira. ---------  

O senhor presidente disse que não há dúvida nenhuma disso, nem nunca houve. -----  

O senhor vereador António Coelho disse que ia fazer um pedido, está aqui um 

conjunto de dados que afirmam que já foram entregues, relacionado com aquilo 

que é o plano de atividades, entre outros, nomeadamente, no ponto 7, dentro 

daquilo que é o articulado do protocolo, e ia pedir que, amanhã se possível, lhe 

partilhassem essa informação. --------------------------------------------------------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – GUIA FUTEBOL CLUBE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em doze de setembro corrente, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o GUIA FUTEBOL 

CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades 

desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. --------------------------------------------    
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Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. --------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2022; ------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 
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Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Guia Futebol Clube.” -----------  

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de trinta e cinco mil, 

quatrocentos e catorze euros destinada à execução do projeto desportivo na área da 

formação, dez mil euros para apoio ao projeto futebol sénior feminino – participação no 

Campeonato da 2.ª Divisão Nacional, oito mil euros para apoio ao aluguer de viaturas 

para transporte das respetivas equipas afetas à formação, limitada aos casos em que o 

município não disponibilize transporte, dez mil euros para apoio a obras de reparação, 

manutenção, conservação e melhoria das instalações desportivas e a disponibilização de 

transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de 

Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil euros. --------------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – ALBUFEIRA SURF CLUBE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em doze de setembro corrente, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o ALBUFEIRA SURF 

CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades 

desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. --------------------------------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. -------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 
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desportivo, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2022; ------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Albufeira Surf Clube.” --------   

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de sete mil e oitenta e cinco 

euros destinada à execução do projeto desportivo na área da formação, oitocentos 

euros para apoio ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à 

formação, limitada aos casos em que o município não disponibilize transporte e a 

disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de 

Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil euros. -------   

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

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente, foi 

apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------   
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“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o FUTEBOL CLUBE 

FERREIRAS, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às 

atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. --------------------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. -------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2022; -----------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 
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público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Futebol Clube Ferreiras.” -----   

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de noventa e cinco mil, 

oitocentos e cinquenta e nove euros destinada à execução do projeto desportivo na 

área da formação, vinte e seis mil euros para apoiar eventos, catorze mil euros para 

apoio ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação, 

limitada aos casos em que o município não disponibilize transporte, vinte mil euros para 

o apoio do projeto futebol sénior masculino, cinco mil euros para o apoio do projeto 

futebol sénior feminino, dez mil euros para apoio a obras de reparação e manutenção, e 

a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência 

de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de catorze mil 

euros. ------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – ALBUFEIRA FUTSAL CLUBE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o ALBUFEIRA 

FUTSAL CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às 

atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. ---------------------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. --------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 
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33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2022; -----------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Albufeira Futsal Clube.”-------   

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de oito mil, trezentos e 

cinquenta e quatro euros destinada à execução do projeto desportivo na área da 

formação, oito mil euros para apoio ao aluguer de viaturas para transporte das 

respetivas equipas afetas à formação, limitada aos casos em que o município não 

disponibilize transporte, quinze mil euros para o apoio do projeto futsal sénior 

masculino, e a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal 

de Cedência de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez 

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – PADERNENSE CLUBE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o PADERNENSE 

CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades 

desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. ---------------------------------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. --------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2022; ------------------------------------------------------------------------   
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8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Padernense Clube.” ------------  

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dez mil, oitocentos e dez 

euros destinada à execução do projeto desportivo na área da formação, mil e 

oitocentos euros para apoio ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas 

equipas afetas à formação, limitada aos casos em que o município não disponibilize 

transporte, dez mil euros para apoio a obras de reparação, manutenção, conservação e 

melhoria das instalações desportivas, e a disponibilização de transportes de acordo 

com o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de Passageiros do Município de 

Albufeira até um limite de dez mil euros. ----------------------------------------------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – ACRO ALBUHERA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o ACRO ALBUHERA, 

um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades 

desportivas regulares desenvolvidas pela Associação. --------------------------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. -------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  
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3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no Orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2022; ------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Acro Albuhera.” ---------------  

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dezoito mil, setecentos e 

trinta e oito euros destinada à execução do projeto desportivo na área da formação, 

seis mil euros para apoio ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas 

afetas à formação, limitada aos casos em que o município não disponibilize transporte e 

a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência 

de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira. --------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   
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= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – PILOTO ANTÓNIO CORREIA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto António 

Correia um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades 

desportivas regulares desenvolvidas pelo piloto. --------------------------------------------    

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

1. Compete 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. ----------  

2. A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto determina que, os apoios ou 

comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do 

desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo.------  

3. O regime jurídico dos contratos programa de desenvolvimento desportivo que 

titulam os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais 

encontra-se previsto no artigo 47.º da Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto e no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual. -----   

4. Reunidas certas circunstâncias e verificados determinados condições, algumas das 

atividades desenvolvidas, na área do desporto, por pessoas singulares podem ser 

beneficiárias da concessão de apoios e de patrocínios financeiros. ---------------------  

5. Para efeitos de planeamento das condições do apoio da autarquia, na área do 

desporto, de forma a desenvolver e implementar as disposições consagradas na Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto–Lei n.º 237/2009, de 1 de outubro, na sua 

redação atual, é inequívoca a vantagem de elaborar e aprovar um regulamento, nos 

termos e para os efeitos do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e da alínea 

k), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

e com observância dos artigos 116.º a 119.º do Código de Procedimento 

Administrativo (CPA), que permita a uniformização de procedimentos e garanta uma 

eficaz, lógica e transparente mobilização e utilização dos recursos públicos, com 

vista à sua otimização. ---------------------------------------------------------------------  

6. Em face do supra exposto e a título meramente excecional assegurando o principio 

da transparência, igualdade e considerando que efetivamente estamos perante um 

espaço temporal em que esta matéria não se encontra ainda Regulamentada, mas 

cumprindo as diretivas que vem estabelecido na legislação supra mencionada propõe-
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se a atribuição e concretização destes apoios a atletas que se apresentem 

individualmente e com resultados merecedores, mediante a execução de Contratos 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, uma vez que será sempre uma mais-valia 

porquanto o seu empenho contribui para a divulgação do Município, bem como 

incentiva através do exemplo que é proporcionado aos nossos jovens a importância 

da atividade em prol da saúde, criando uma dinâmica Desportiva no Concelho que se 

quer ativo. ----------------------------------------------------------------------------------  

7. O Segundo Outorgante é um piloto com alguma experiencia no desporto motorizado 

na modalidade de “Moto 4” e “automobilismo” e participou nos últimos anos no 

Campeonato de rallys do Sul, tendo na presente época já realizado umas 4 provas 

deste campeonato. -------------------------------------------------------------------------  

8. Pretende o Município contribuir ativamente, através dos Contratos Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade dos projetos desportivos que 

acrescentem valor ao município enquanto polo de excelência para a prática 

desportiva, sendo ainda de ter em conta o impacto mediático e promocional criado 

por esta modalidade, bem como os resultados obtidos pelo Segundo Outorgante. -----    

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Piloto António Correia.” -------   

Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quatro mil euros. ---------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – PILOTO RENATO MENDES – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto RENATO 

MENDES um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às 

atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo piloto. --------------------------------    

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

1. Compete 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. ----------  

2. A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto determina que, os apoios ou 

comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do 
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desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo.------  

3. O regime jurídico dos contratos programa de desenvolvimento desportivo que 

titulam os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais 

encontra-se previsto no artigo 47.º da Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto e no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual. -----   

4. Reunidas certas circunstâncias e verificados determinados condições, algumas das 

atividades desenvolvidas, na área do desporto, por pessoas singulares podem ser 

beneficiárias da concessão de apoios e de patrocínios financeiros. ---------------------  

5. Para efeitos de planeamento das condições do apoio da autarquia, na área do 

desporto, de forma a desenvolver e implementar as disposições consagradas na Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto–Lei n.º 237/2009, de 1 de outubro, na sua 

redação atual, é inequívoca a vantagem de elaborar e aprovar um regulamento, nos 

termos e para os efeitos do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e da alínea 

k), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

e com observância dos artigos 116.º a 119.º do Código de Procedimento 

Administrativo (CPA), que permita a uniformização de procedimentos e garanta uma 

eficaz, lógica e transparente mobilização e utilização dos recursos públicos, com 

vista à sua otimização. ---------------------------------------------------------------------  

6. Em face do supra exposto e a título meramente excecional assegurando o principio 

da transparência, igualdade e considerando que efetivamente estamos perante um 

espaço temporal em que esta matéria não se encontra ainda Regulamentada, mas 

cumprindo as diretivas que vem estabelecido na legislação supra mencionada propõe-

se a atribuição e concretização destes apoios a atletas que se apresentem 

individualmente e com resultados merecedores, mediante a execução de Contratos 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, uma vez que será sempre uma mais-valia 

porquanto o seu empenho contribui para a divulgação do Município, bem como 

incentiva através do exemplo que é proporcionado aos nossos jovens a importância 

da atividade em prol da saúde, criando uma dinâmica Desportiva no Concelho que se 

quer ativo. ----------------------------------------------------------------------------------  

7. O Segundo Outorgante é um desportista que, na modalidade de “Motociclismo” tem 

participado no Campeonato Nacional de Todo o Terreno e no Troféu Nacional de 

Resistência X-Trophy. ---------------------------------------------------------------------    

8. Pretende o Município contribuir ativamente, através dos Contratos Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade dos projetos desportivos que 

acrescentem valor ao município enquanto polo de excelência para a prática 
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desportiva, sendo ainda de ter em conta o impacto mediático e promocional criado 

por esta modalidade. -----------------------------------------------------------------------   

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Piloto Renato Mendes.” --------    

Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de três mil, setecentos e 

cinquenta euros. -------------------------------------------------------------------------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – PILOTO KEVIN SARAIVA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto Kevin 

Saraiva um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades 

desportivas regulares desenvolvidas pelo piloto. --------------------------------------------    

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

1. Compete 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. ----------  

2. A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto determina que, os apoios ou 

comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do 

desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo. ------  

3. O regime jurídico dos contratos programa de desenvolvimento desportivo que 

titulam os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais 

encontra-se previsto no artigo 47.º da Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto e no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual. -----   

4. Reunidas certas circunstâncias e verificados determinados condições, algumas das 

atividades desenvolvidas, na área do desporto, por pessoas singulares podem ser 

beneficiárias da concessão de apoios e de patrocínios financeiros. ---------------------  

5. Para efeitos de planeamento das condições do apoio da autarquia, na área do 

desporto, de forma a desenvolver e implementar as disposições consagradas na Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto–Lei n.º 237/2009, de 1 de outubro, na sua 

redação atual, é inequívoca a vantagem de elaborar e aprovar um regulamento, nos 

termos e para os efeitos do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e da alínea 
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k), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

e com observância dos artigos 116.º a 119.º do Código de Procedimento 

Administrativo (CPA), que permita a uniformização de procedimentos e garanta uma 

eficaz, lógica e transparente mobilização e utilização dos recursos públicos, com 

vista à sua otimização. ---------------------------------------------------------------------  

6. Em face do supra exposto e a título meramente excecional assegurando o principio 

da transparência, igualdade e considerando que efetivamente estamos perante um 

espaço temporal em que esta matéria não se encontra ainda Regulamentada, mas 

cumprindo as diretivas que vem estabelecido na legislação supra mencionada propõe-

se a atribuição e concretização destes apoios a atletas que se apresentem 

individualmente e com resultados merecedores, mediante a execução de Contratos 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, uma vez que será sempre uma mais-valia 

porquanto o seu empenho contribui para a divulgação do Município, bem como 

incentiva através do exemplo que é proporcionado aos nossos jovens a importância 

da atividade em prol da saúde, criando uma dinâmica Desportiva no Concelho que se 

quer ativo. ----------------------------------------------------------------------------------  

7. O Segundo Outorgante é um piloto que iniciou a sua experiencia no desporto 

motorizado em 2021 na modalidade de Rali e de karting, tendo feito sete ralys em 

Portugal Espanha e Estónia participou também pela primeira vez no campeonato de 

Karting, tendo alcançado o 3.º lugar na categoria sénior. Em 2022 o Piloto tem como 

objetivos competir na Copa Toyota Gazoo Iberian Cup 2022, realizando 5 provas 

deste campeonato que terá 8 corridas no total, 4 em Portugal e 4 em Espanha. -------  

8. A equipa do Kevin encontra-se no processo de obtenção da ACREDITAÇÃO 

AMBIENTAL DE UMA ESTRELA DA FIA, demonstrando um forte compromisso com 

o ambiente e em criar e desenvolver um desporto sustentável, sendo uma equipa de 

CARBONO ZERO. Por cada raly realizado, o piloto compromete-se a plantar 150 

árvores num evento a realizar no final de 2022, contando plantar 1500 árvores. ------   

9. Pretende o Município contribuir ativamente, através dos Contratos Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade dos projetos desportivos que 

acrescentem valor ao município enquanto polo de excelência para a prática 

desportiva, sendo ainda de ter em conta o impacto mediático e promocional criado 

por esta modalidade, bem como os resultados obtidos pelo Segundo Outorgante. -----    

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Piloto Kevin Saraiva.” ----------    
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Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dois mil euros. ------------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – PILOTO VASCO TIMTIM – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em dezanove de setembro corrente, 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto VASCO 

TINTIM um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às 

atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo piloto. --------------------------------    

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

1. Compete 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. ----------  

2. A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto determina que, os apoios ou 

comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do 

desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo. ------  

3. O regime jurídico dos contratos programa de desenvolvimento desportivo que 

titulam os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais 

encontra-se previsto no artigo 47.º da Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto e no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual. -----  

4. Reunidas certas circunstâncias e verificados determinados condições, algumas das 

atividades desenvolvidas, na área do desporto, por pessoas singulares podem ser 

beneficiárias da concessão de apoios e de patrocínios financeiros. ---------------------  

5. Para efeitos de planeamento das condições do apoio da autarquia, na área do 

desporto, de forma a desenvolver e implementar as disposições consagradas na Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto–Lei n.º 237/2009, de 1 de outubro, na sua 

redação atual, é inequívoca a vantagem de elaborar e aprovar um regulamento, nos 

termos e para os efeitos do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e da alínea 

k), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

e com observância dos artigos 116.º a 119.º do Código de Procedimento 

Administrativo (CPA), que permita a uniformização de procedimentos e garanta uma 

eficaz, lógica e transparente mobilização e utilização dos recursos públicos, com 

vista à sua otimização. ---------------------------------------------------------------------  

6. Em face do supra exposto e a título meramente excecional assegurando o principio 
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da transparência, igualdade e considerando que efetivamente estamos perante um 

espaço temporal em que esta matéria não se encontra ainda Regulamentada, mas 

cumprindo as diretivas que vem estabelecido na legislação supra mencionada propõe-

se a atribuição e concretização destes apoios a atletas que se apresentem 

individualmente e com resultados merecedores, mediante a execução de Contratos 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, uma vez que será sempre uma mais-valia 

porquanto o seu empenho contribui para a divulgação do Município, bem como 

incentiva através do exemplo que é proporcionado aos nossos jovens a importância 

da atividade em prol da saúde, criando uma dinâmica Desportiva no Concelho que se 

quer ativo. ----------------------------------------------------------------------------------  

7. O Segundo Outorgante é um conceituado desportista com alguma experiencia no 

desporto motorizado na modalidade de “Automobilismo” participou nos últimos anos 

no Campeonato de rallys do Sul, tendo na presente época já realizado quatro etapas 

deste campeonato. -------------------------------------------------------------------------  

8. Pretende o Município contribuir ativamente, através dos Contratos Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade dos projetos desportivos que 

acrescentem valor ao município enquanto polo de excelência para a prática 

desportiva, sendo ainda de ter em conta o impacto mediático e promocional criado 

por esta modalidade, bem como os resultados obtidos pelo Segundo Outorgante. -----  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Piloto Vasco Tintim.” ----------    

Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quatro mil euros. ---------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – PILOTO FRANCISCO BARRETO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto FRANCISCO 

BARRETO um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às 

atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo piloto. --------------------------------   

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

1. Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo 
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aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças. ----------  

2. A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto determina que, os apoios ou 

comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do 

desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo. ------  

3. O regime jurídico dos contratos programa de desenvolvimento desportivo que 

titulam os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais 

encontra-se previsto no artigo 47.º da Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto e no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual. -----   

4. Reunidas certas circunstâncias e verificados determinados condições, algumas das 

atividades desenvolvidas, na área do desporto, por pessoas singulares podem ser 

beneficiárias da concessão de apoios e de patrocínios financeiros. ---------------------  

5. Para efeitos de planeamento das condições do apoio da autarquia, na área do 

desporto, de forma a desenvolver e implementar as disposições consagradas na Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto–Lei n.º 237/2009, de 1 de outubro, na sua 

redação atual, é inequívoca a vantagem de elaborar e aprovar um regulamento, nos 

termos e para os efeitos do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e da alínea 

k), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

e com observância dos artigos 116.º a 119.º do Código de Procedimento 

Administrativo (CPA), que permita a uniformização de procedimentos e garanta uma 

eficaz, lógica e transparente mobilização e utilização dos recursos públicos, com 

vista à sua otimização. ---------------------------------------------------------------------  

6. Em face do supra exposto e a título meramente excecional assegurando o principio 

da transparência, igualdade e considerando que efetivamente estamos perante um 

espaço temporal em que esta matéria não se encontra ainda Regulamentada, mas 

cumprindo as diretivas que vem estabelecido na legislação supra mencionada propõe-

se a atribuição e concretização destes apoios a atletas que se apresentem 

individualmente e com resultados merecedores, mediante a execução de Contratos 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, uma vez que será sempre uma mais-valia 

porquanto o seu empenho contribui para a divulgação do Município, bem como 

incentiva através do exemplo que é proporcionado aos nossos jovens a importância 

da atividade em prol da saúde, criando uma dinâmica Desportiva no Concelho que se 

quer ativo. ----------------------------------------------------------------------------------  

7. O Segundo Outorgante é um jovem desportista que, na modalidade de 

“Automobilismo” tem participado no Campeonato Nacional de Todo o Terreno, tendo 

obtido continuamente resultados de grande gabarito, como sejam o de Vice-
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Campeão Nacional de Todo o Terreno na categoria T8. Tendo como objetivo para 

2022 a participação nas 7 provas que compõem o Campeonato nacional de Todo-o-

terreno na principal categoria e ficar no Top 10 do campeonato. -----------------------     

8. Pretende o Município contribuir ativamente, através dos Contratos Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade dos projetos desportivos que 

acrescentem valor ao município enquanto polo de excelência para a prática 

desportiva, sendo ainda de ter em conta o impacto mediático e promocional criado 

por esta modalidade, bem como os resultados obtidos pelo Segundo Outorgante. -----    

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Piloto Francisco Barreto.”-----    

Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de quinze mil euros. ---------------  

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – PILOTO MIGUEL ROMÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto MIGUEL 

ROMÃO um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às 

atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo piloto. --------------------------------    

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

1. Compete 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. ----------  

2. A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto determina que, os apoios ou 

comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do 

desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo.------  

3. O regime jurídico dos contratos programa de desenvolvimento desportivo que 

titulam os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais 

encontra-se previsto no artigo 47.º da Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto e no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual. -----   

4. Reunidas certas circunstâncias e verificados determinados condições, algumas das 

atividades desenvolvidas, na área do desporto, por pessoas singulares podem ser 

beneficiárias da concessão de apoios e de patrocínios financeiros. ---------------------  
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5. Para efeitos de planeamento das condições do apoio da autarquia, na área do 

desporto, de forma a desenvolver e implementar as disposições consagradas na Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto–Lei n.º 237/2009, de 1 de outubro, na sua 

redação atual, é inequívoca a vantagem de elaborar e aprovar um regulamento, nos 

termos e para os efeitos do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e da alínea 

k), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

e com observância dos artigos 116.º a 119.º do Código de Procedimento 

Administrativo (CPA), que permita a uniformização de procedimentos e garanta uma 

eficaz, lógica e transparente mobilização e utilização dos recursos públicos, com 

vista à sua otimização. ---------------------------------------------------------------------  

6. Em face do supra exposto e a título meramente excecional assegurando o principio 

da transparência, igualdade e considerando que efetivamente estamos perante um 

espaço temporal em que esta matéria não se encontra ainda Regulamentada, mas 

cumprindo as diretivas que vem estabelecido na legislação supra mencionada propõe-

se a atribuição e concretização destes apoios a atletas que se apresentem 

individualmente e com resultados merecedores, mediante a execução de Contratos 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, uma vez que será sempre uma mais-valia 

porquanto o seu empenho contribui para a divulgação do Município, bem como 

incentiva através do exemplo que é proporcionado aos nossos jovens a importância 

da atividade em prol da saúde, criando uma dinâmica Desportiva no Concelho que se 

quer ativo. ----------------------------------------------------------------------------------  

7. O Segundo Outorgante é um conceituado desportista que, na modalidade de 

“Motociclismo” tem participado no Campeonato Nacional de Velocidade, tendo obtido 

no ano passado, na sua segunda época, o 2.º lugar da geral, tornando-se o vice-

campeão. ------------------------------------------------------------------------------------   

8. Pretende o Município contribuir ativamente, através dos Contratos Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade dos projetos desportivos que 

acrescentem valor ao município enquanto polo de excelência para a prática 

desportiva, sendo ainda de ter em conta o impacto mediático e promocional criado 

por esta modalidade, bem como os resultados obtidos pelo Segundo Outorgante. -----    

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Miguel Romão.” -----------------  

Constatou-se no mesmo documento ser obrigação do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de seis mil euros. ------------------  



  

 

 

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

= DIREITO DE SUPERFÍCIE – COOPERATIVA MARTRAIN – COOPERATIVA DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA (CRL) - MINUTA DA ESCRITURA  

– PROPOSTA = 

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

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

“Proposta de alteração do direito de superfície constituído a favor da Martrain, CRL. ---  

1. No dia 14 de Maio de 2018, através de escritura publica outorgada no Cartório 

Notarial da Dr. Eliane Vieira em Albufeira, foi constituído direito de superfície a 

favor da “Martrain, CRL” de uma parcela de terreno com área de 40 012 m2, a 

confrontar do norte com Município de Albufeira, do sul com caminho, nascente com 

estrada e do poente com o Município de Albufeira, de acordo com as clausulas 

constantes da escritura pública outorgada para o efeito. -------------------------------  

2. No dia 10 de maio de 2021, no mesmo cartório notarial foi outorgado uma alteração 

ao direito de superfície onde se englobou 3 prédios urbanos, a saber: -----------------  

A) Prédio urbano composto por dois edifícios destinados habitação, escritórios e 

garagem, com área total de 1 083,18 m2, inscrito na respetiva matriz sob os artigos 

1560 e 1217 e descritos na CRP de Albufeira sob a descrição nº 2086 da freguesia 

de Paderne, e ------------------------------------------------------------------------------  

B) Prédio urbano com 2 pisos, destinado a indústria de cerâmica com área total de 11 

264m2, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 1575, da freguesia de Paderne, 

concelho de Albufeira, descrito na C.R.P. de Albufeira sob o nº 2045 da freguesia 

de Paderne.---------------------------------------------------------------------------------  

3. Naquela escritura manteve-se todas as condições anteriormente aprovadas para o 

direito de superfície à exceção da cláusula sexta que passou a ter a seguinte 

redação: ------------------------------------------------------------------------------------  

“6- A obra superficiária deverá ser edificada integralmente em conformidade com os 

projetos aprovados e licenciados pela Câmara Municipal de Albufeira, devendo ter 

inicio até final de maio de dois mil e vinte e um” --------------------------------------------  

4. Na cláusula 10 consta que: “Em caso algum poderá a Cooperativa alienar, gratuita ou 

onerosamente, a obra superficiária, nem constituir direito de superfície ou qualquer 

outro direito real, a favor de terceiro.” --------------------------------------------------  

5. Na cláusula 11 consta que “Ocorrerá extinção automática do direito de superfície, 

com imediata reversão dos imóveis para o Município de Albufeira, caso: ---------------  

…. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Alínea d) A Cooperativa aliene, gratuita ou onerosamente, a obra superficiária, ou 

constitua sobre aquela direito de superfície ou outro direito real, favor de terceiros. ---  

6. As condições propostas nas cláusulas que regulamentam o direito de superfície, não 

permitem à “Martrain, CRL.”, dar de garantia os prédios para constituição de 

contrato de mútuo com instituição bancária. ---------------------------------------------  

7. Por outro lado a “Martrain, CRL.” só pode receber o valor da candidatura se 

apresentar obra realizada. ----------------------------------------------------------------  

8. Não tendo aquela Cooperativa fundos próprios, tem que submeter à aprovação, a 

constituição de crédito em instituições bancárias. ---------------------------------------  

9. Por outro lado as instituições bancárias não concedem crédito, sem que a 

Cooperativa dê garantias suficientes para pagamento desse crédito. -------------------  

10. A forma como o direito de superfície está constituído a favor da “Martrain, CRL”, 

não permite àquela Cooperativa negociar com as instituições de crédito a 

contratação de fundos que permitam iniciar a obra e apresentar os títulos de 

despesa à Candidatura aprovada. ----------------------------------------------------------  

11. Para viabilizar a contratação de crédito que permita avançar com a obra é 

necessário retirar/eliminar a cláusula 10ª e a alínea d) da cláusula 11ª das referidas 

condições do direito de superfície. -------------------------------------------------------   

12. No entanto, todas as restantes condições do direito de superfície permanecem 

intactas.  -----------------------------------------------------------------------------------  

13. Pelo que, qualquer que seja o superficiário, fica vinculado às mesmas cláusulas, 

regras, condições, obrigações e direitos que o superficiário originário, sob pena de 

reversão. -----------------------------------------------------------------------------------  

14. Condições essas constantes na escritura de constituição do direito de superfície 

outorgada no dia 14 de Maio de 2018 de fls. 70 a fls. 73v do Livro 70 D e a 

alteração à mesma outorgada no dia 10 de Maio de 2021 de fls. 122 a 126 do livro 

211 A, ambas do Cartório Notarial da Dra. Eliane Vieira, que se juntam à presente 

proposta e que se mantêm. ----------------------------------------------------------------  

Pelo que, se propõe à Digníssima Câmara Municipal aprovar a alteração das condições do 

direito de superfície, retirando-se a cláusula 10º e em consequência a alínea d) da 

cláusula 11ª das referidas condições, por incompatibilidade com o regime agora 

imposto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

JUNTA: minuta da escritura, escritura de constituição de direito de superfície e 

escritura de alteração e constituição de direito de superfície.” ----------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta da escritura nela referida, documento 
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que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------  

O senhor presidente perguntou se os senhores vereadores já estavam esclarecidos 

sobre este assunto, e que se fosse preciso chamava-se a senhora doutora Lina 

Bazelga novamente, ela está de sobreaviso caso seja necessário. Disse que teve 

uma semana, a nível local, de alguma tranquilidade, mas tem recebido mensagens 

altamente dramáticas de Lisboa, e não conseguiu responder a essas mensagens. Já 

fez quase tudo aquilo que podia fazer por este aspeto, sendo que a última é que 

tem de telefonar para o gerente do Montepio, para lhe dar o seu parecer, que é 

um projeto muito interessante para Albufeira, mas não é por isso que aquele vai 

dar o dinheiro, no entanto, vai fazer o seu papel. ---------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou relativamente a isso, e o gerente, qual 

é o valor do empréstimo que eles querem alavancar. -------------------------------------  

O senhor presidente julga que é de trezentos mil euros. -------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que é trezentos mil euros, porque eles 

referem vários empréstimos naquele documento que lhes enviaram. --------------------  

O senhor presidente pensa que há um que eles já têm, mas isso foi dado o aval 

deles, e já tem de algum tempo. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz referiu que depois elencaram naquele documento 

que lhes enviaram, em setembro, uns quantos empréstimos que vão ainda fazer, os 

oitocentos mil. --------------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor presidente que há um que têm pendente e que está em vias de 

aprovação, ainda não está aprovado e é no Montepio. -----------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz questionou se o Montepio confirma que se 

deliberarem isto, segue com o empréstimo, ou isso não. --------------------------------  

O senhor presidente pensa que isso não, não sabe, não confirma, não tem a 

certeza, não garante nada disto. Disse que vai telefonar uma vez mais ao senhor 

Hélder, que é este o nome dele, a dizer-lhe que realmente é importante este 

projeto, e só para ele pensar nisso, mais nada. De resto, nem lhe pode dizer mais 

nada, não pode dar-lhe o seu aval, nem o aval da Câmara, como é evidente. --------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que sobre as dúvidas que tinha, 

entretanto, falou com a senhora doutora Lina Bazelga, acrescentando o senhor 

presidente que esta tinha-lhe dado conta disso. -----------------------------------------  

Continuou o senhor vereador dizendo que a encontrou ali fora e pediu mais alguns 

esclarecimentos. Relativamente ao que está ali, está garantido que aquilo só serve 
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para aquilo mesmo, e a sua dúvida aqui é a dúvida de todos. ---------------------------  

O senhor presidente frisou que a sua dúvida é se aquilo vai para a frente ou não. --  

O senhor vereador Victor Ferraz concordou e disse que esse é o grande problema. 

Disse que isso fica ali a obra agarrada, porque têm aqui um problema. Isto vem à 

deliberação de câmara, a alteração dos artigos da cedência, mas há ali outro, que 

é o ponto 6, que pensa que também tem de ser alterado, e talvez pudessem 

aproveitar para dar aqui algumas garantias ao Município, que é o ponto 6, que na 

prática, tendo em conta o que está ali, e aquilo foi aprovado em 2020. --------------  

O senhor presidente destacou que se andarem a vir aqui várias vezes, e é mais 

uma alteração, assim nunca mais. ----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que não se trata disso, e pensa que tem de 

constar, porque na prática, o que é referido no ponto 6 está em vigor, então já 

caducou o direito de superfície, lembrando que este ponto refere o seguinte: “A 

obra superficiária deverá ser edificada integralmente em conformidade com os 

projetos aprovados e licenciados pela Câmara Municipal de Albufeira, devendo ter 

início até final de Maio de dois mil e vinte e dois, sob pena de reversão (…)” . ------  

O senhor presidente disse que isso tem que ser visto, mas isso é na outra parte. --  

O senhor vereador Victor Ferraz realçou que está em vigor. ---------------------------  

O senhor presidente disse que não é aqui, ao que o senhor vereador Victor Ferraz 

disse que isto é a alteração. ----------------------------------------------------------------  

Insistiu o senhor presidente que não é aqui, dizendo o senhor vereador que sabe, 

isto é a alteração. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que então vão tratar disto e depois vê-se o outro. -------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se não é o mesmo documento, isto 

está no direito de superfície, é o ponto 6. -----------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que o que está a vir à votação agora é a 

alteração da cláusula e das alíneas do direito de superfície, sendo certo que isto é 

muito importante o que está a ser dito. ---------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz considerou que aqui a nossa proposta pode ser, e 

avançando com isto, que é de dar outro prazo, alterar o ponto 6 e dar-lhe outro 

prazo, porque da forma como está, na prática, eles não vão entender. ---------------  

O senhor presidente disse que não reparou nisso, e confessou que já nem pode 

olhar para isto. Relembrou que no outro dia ficaram esclarecidos sobre uma coisa, 

agora hoje apresenta-se aqui outra coisa, que é importante, e ele não diz que não 

é. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor vereador Victor Ferraz disse que depois foi rever o documento todo que 

tinha sido aprovado antes. ------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente vincou que não está a dizer que não seja, o que está a dizer 

é que se fosse, se tivesse visto, não tinha, e por acaso não reparou nisso. ----------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se não se pode aprovar aqui, em 

reunião de câmara, a alteração. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que ficava a ganhar. --------------------------  

O senhor presidente disse que se pode aprovar a alteração, e perguntou se se 

colocava até 2023. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que não tem que ser até 2023, é uma coisa 

que eles achassem. ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente perguntou onde é que está escrito isso. --------------------------  

O senhor vereador António Coelho realçou que é que se está escrito assim, 

tecnicamente a Câmara devia estar a executar o protocolo. ----------------------------  

O senhor presidente referiu que não está a dizer que não têm razão, está a dizer 

que parece que é uma coisa, e depois parece outra, e depois aparece outra. --------  

Lembrou o senhor vereador Victor Ferraz que isto está naquilo que foi aprovado 

em 2021, foi na altura em que pediram o adiamento. -----------------------------------  

O senhor presidente perguntou onde está o ponto 6. ------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente questionou se é este: “A obra superficiária 

deverá ser edificada integralmente (…)”, respondendo afirmativamente o senhor 

vereador Victor Ferraz. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que está em dia, e passou a ler: “A 

obra superficiária deverá ser edificada integralmente em conformidade com os 

projetos aprovados e licenciados pela Câmara Municipal de Albufeira, devendo ter 

início no prazo máximo de três anos, a contar da data de hoje.”  ---------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz sublinhou que isso era na altura. --------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente alertou que é mencionado “três anos a contar 

de hoje”, da altura, mas ainda não prescreveram os três anos. -----------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que depois se fez uma adenda, porque o 

prazo acabou, e fizeram uma alteração, para o projeto que tinha que entrar até 

final de maio, depois acrescentou-se mais um ano, e acrescentou-se este ponto 6.   

O senhor vereador António Coelho disse que agora também está a ver bem, isso 

está mantido. Então como está aqui, está a falar de início da obra, tecnicamente 

esta já avançou, e já lá está alguma coisa edificada. -----------------------------------  
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O senhor vereador Ricardo Clemente disse que sim. -------------------------------------  

O senhor presidente relembrou que a obra já avançou, já tem lá qualquer coisa 

feita, agora se isso conta ou não conta. --------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a sua dúvida é essa. ----------------------  

O senhor presidente disse que tinha algumas dúvidas sobre isso. ----------------------  

Referiu o senhor vereador Victor Ferraz que a obra que lá está …. -------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente lembrou que já entraram os projetos na 

Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz salientou que a obra que lá está não decorre dos 

projetos da Câmara. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente leu “a contar da data de hoje”. ------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz lembrou que “a obra deverá ser edificada 

integralmente em conformidade com os projetos aprovados e licenciados pela 

Câmara Municipal.”  --------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor presidente que na escritura é referido que “Deve ser contado a ter 

início no prazo máximo de três anos”, e sublinhou que esta parte aqui é que é 

importante, “a contar da data de hoje”, sendo que hoje era dia 14 de maio do ano 

de 2018, e posteriormente já veio uma alteração. ---------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que foi quando adiaram, para eles 

entregarem o projeto até 30 de maio, e dar mais um ano para iniciarem a obra. ---  

O senhor presidente disse que já deram mais um ano e o senhor vereador Victor 

Ferraz confirmou. ----------------------------------------------------------------------------  

Referiu o senhor presidente que agora era concederem mais um ano, e não está a 

ver outra hipótese, até porque esta escritura que estava aqui, da data de hoje, 

já era 21, e depois é que se deu mais esse ano. -----------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente dirigiu-se ao edil e disse que a pergunta é 

muito clara, se retirarem estes dois pontos, com a aprovação deste documento que 

têm aqui em mãos, é possível o banco emprestar o dinheiro que faz falta à 

Cooperativa. Pensa que é pouco provável. -------------------------------------------------  

O senhor presidente disse não fazer a mínima ideia. ------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente perguntou se, então, isto cai. -------------------  

O senhor presidente disse que então, se cair, que caia, realçando que não quer é 

que seja da sua responsabilidade cair. Referiu depois que quer é agilizar as coisas 

por forma a lhes dar todas as hipóteses legais, vincando dentro da legalidade, de 

maneira a que eles não possam dizer que a Câmara é que teve a culpa que aquilo 
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não fosse para a frente. Relembrou que sempre disse, desde o início, que era um 

bom projeto, se bem que eles deveriam ter referido com mais acento, mais 

entoação e com mais ênfase, a questão da escola profissional, que não referiram.- 

Andaram sempre entretidos com o tanque, com os treinos, viam já pessoas a vir 

de todo o mundo fazer ali formação, que ainda pode acreditar que sim, ou não, 

isso agora depende, e vai recolher-se ao seu silêncio mental, para dizer sim ou 

não, não tem bem a certeza. Considerou que o certo é que a escola profissional é 

que era ali o mote principal, e foi aquilo que eles nunca ou raramente falaram, e 

disse-lhes isso no fim da primeira apresentação, que foi aqui nesta sala. Disse-

lhes perfeitamente isso, é importante que este projeto, e pensa que há aí 

qualquer coisa, falaram assim um bocado a medo. Depois, no segundo ano, fizeram 

uma apresentação igual à do primeiro ano, lá em cima, e aí já assistiu, e também 

não falaram nada de especial da escola profissional. Lembrou que, em tempos, até 

tinham falado numa outra questão que era residências para as pessoas que vinham 

ter formação aqui, e isso estava bem, estava bem se fosse possível fazê-lo, só 

que essas residências já deixaram cair isso. Eram residências para aquelas pessoas 

que vinham ter formação no tal tanque simulador. Em seguida, disse que podem 

colocar uma data posterior. -----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se pode colocar uma data mais 

posterior e resolve-se isso. -----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que podem aprovar isto e sugeriu a seguinte 

deliberação: “Foi deliberado aprovar a proposta, devendo a obra iniciar-se até ao 

dia 31 de maio de 2023.” -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz questionou se 2023 não é muito em cima. ----------  

O senhor presidente considerou que isto tem de ser assim, e disse que as escadas 

sobem-se de degrau a degrau, e mesmo assim se não começar até 31 de maio de 

2023, então não começa de certeza absoluta. Já está aqui a dar um prazo para 

começar, note-se, não é para acabar. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz sugeriu que se acrescentasse na deliberação, 

alterar o ponto 6. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Carlos Oliveira disse que a Câmara deve acompanhar o projeto 

com atenção, porque se realmente se faz um protocolo com estes indivíduos, com o 

intuito de fazer uma escola profissional. --------------------------------------------------  

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

O senhor vereador Carlos Oliveira disse que aquilo é camarário. -----------------------  
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O senhor presidente disse que é, mas tem que ser obrigatoriamente isso. -----------  

O senhor vereador Carlos Oliveira disse que se o interesse da Câmara e do 

Município era determinadas coisas, e se eles não cumprirem com isso …. -------------  

O senhor presidente disse que reverte e tudo o que lá está é da Câmara, e foi 

criada aqui uma Comissão de acompanhamento, a doutora Lina Bazelga tem a ata 

para acabar e é para trazê-la aqui, para conhecimento. --------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que tem uma dúvida se isso não seria para 

alterar, na minuta, o ponto 6, que está no direito de superfície. ----------------------  

O senhor presidente disse “Foi deliberado aprovar a proposta, devendo as obras 

iniciar-se até ao dia 31 de maio de 2023, alterando assim o ponto 6, da minuta 

da escritura.” ---------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, devendo as obras iniciar até 

trinta e um de maio de dois mil e vinte e três, alterando o ponto seis da minuta 

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

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – CASA PRONTA – RATIFICAÇÃO DE  

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em quinze de setembro 

corrente, através do qual determinou informar Casa Pronta de que esta edilidade não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Miguel Bombarda, 

1.º, Fração C, Freguesia de Paderne, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Albufeira e Olhos de Água sob o número 13449 e inscrito na respetiva matriz predial 

sob o artigo número 3425, 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. --------  

 

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

Clemente, por se considerar impedido, ausentou-se da sala. ---------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECOLHA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA URBANA NO 

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – MINUTA DE ADENDA AO CONTRATO  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Em 30 de junho de 2022 foi celebrado, entre o município de Albufeira e a empresa 

Luságua – Serviços Ambientais, S.A., contrato para a prestação de serviços de recolha, 

transporte de resíduos urbanos e limpeza urbana no Município de Albufeira. -------------   

O processo foi, subsequentemente, remetido ao Tribunal de Contas, em 12/07/2022, 

através da Plataforma e Contas, sendo que o Douto Tribunal, em sessão diária de visto 

de 26/08/2022, decidiu devolver o contrato à entidade fiscalizada para os seguintes 

efeitos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

“a. Em face dos esclarecimentos prestados quanto ao teor das cláusulas 3.ª e 5.ª do 

contrato, bem como da cláusula 32.ª do caderno de encargos, pondere, ainda que por 

adenda: ----------------------------------------------------------------------------------------  

i) Conformar o contrato ao disposto nos artigos 17.º e nos n.ºs 1 e 2 do artigo 97.º do 

CCP, estabelecendo um período de tempo específico e quantificado para a 

possibilidade de prorrogação contratualmente prevista, refletindo o respetivo valor 

no preço contratual; -----------------------------------------------------------------------  

ii) Em alternativa, faça constar do contrato que o mesmo não será objeto de quaisquer 

prorrogações expressas ou tácitas do respetivo prazo ----------------------------------  

b) Remeta mapa de fundos disponíveis, referente ao mês de inscrição do compromisso 

retirado da aplicação SIAL da DGAL.” ---------------------------------------------------  

Na sequência do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Albufeira em 08/09/2022, conforme etapa 6 da Distribuição SGDCMA/2022/56888: 

“Deverá ser anulada a possibilidade de prorrogação”, procederam estes serviços à 

elaboração de uma adenda ao contrato celebrado entre as partes em 30/06/2022, na 

qual foi feito constar que o instrumento contratual não será objeto de quaisquer 

prorrogações expressas ou tácitas do respetivo prazo”, documento que se remete à 

aprovação da Digníssima Câmara Municipal.” -------------------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar da minuta de adenda ao contrato nela referida, 

documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na 

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

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

dos serviços, aprovar a minuta de adenda ao contrato. ---------------------------------   

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e o senhor vereador Carlos 

Oliveira; abstiveram-se os senhores vereadores Victor Ferraz e António Coelho. ---  

Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente, que a seguir à votação 
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regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------  

= RECURSOS HUMANOS – CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE 

INTERCARREIRAS - LEIVA DA COSTA SIMOURA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em seis de setembro corrente, foi 

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

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

a. O nº 1, do artº 92º, do Anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, na redação em 

vigor, doravante designada por LTFP, prevê a possibilidade de, quando haja 

conveniência para o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia 

e a eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem ser 

sujeitos a mobilidade; ---------------------------------------------------------------------   

b. De acordo com o disposto no nº 1, do artigo nº 93 da LTFP, a mobilidade prevista 

reveste as modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade intercarreiras 

ou categorias; ------------------------------------------------------------------------------   

c. A mobilidade intercarreiras opera-se para o exercício de funções não inerentes à 

categoria de que a trabalhadora é titular e inerentes a categoria superior ou 

inferior da mesma carreira ou a carreira de grau de complexidade funcional igual, 

superior ou inferior ao da carreira em que se encontra integrado ou ao da categoria 

de que é titular; ----------------------------------------------------------------------------   

d. Nos termos do preceituado no artigo n.º 99-A da LTFP, na redação em vigor, a 

mobilidade intercarreiras ou intercategorias pode consolidar-se definitivamente, 

mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão do órgão executivo, 

desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes condições:--------------------------   

a. Exista acordo do trabalhador; ------------------------------------------------------------   

b. Exista posto de trabalho disponível; ------------------------------------------------------   

c. A mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabelecido para a 

carreira de destino. ------------------------------------------------------------------------   

e. No mapa de pessoal de 2022 encontra-se vago, na DISU/DAS um posto de trabalho 

na carreira de Assistente Técnico, na área administrativa; -----------------------------   

f. Existe cabimento e fundos disponíveis, no âmbito da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na redação em vigor; -----------------------------------------------------------   

g. Na sequência de necessidades de recursos humanos manifestadas pela dirigente da 

DISU/DAS e de procedimento de mobilidade, a trabalhadora encontra-se designada 

na situação de mobilidade intercarreiras, desde 1/11/2021; ----------------------------   

h. O período de desempenho de funções da trabalhadora na carreira de Assistente 
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Técnico, na modalidade de mobilidade intercarreiras, é superior ao período 

experimental estabelecido para a carreira de Assistente Técnico;  --------------------  

i. As funções desempenhadas pela trabalhadora têm-se manifestado de relevante 

importância no âmbito das competências da DISU/DAS; -------------------------------   

j. A trabalhadora é titular do 12º ano de escolaridade, e manifestou o seu acordo com 

a consolidação da sua mobilidade na carreira de Assistente Técnico; ------------------   

k. A decisão referente à consolidação das mobilidades intercarreiras e 

intercategorias, cabe ao órgão executivo, nos termos do disposto no nº 5, do artigo 

99º-A da LTFP; ----------------------------------------------------------------------------   

Proponho, face ao exposto, que: --------------------------------------------------------------   

A digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a consolidação definitiva da 

trabalhadora Leiva da Costa Simoura, no posto de trabalho vago na DISU/DAS, na 

carreira de Assistente Técnico, na 1ª Posição 1 - Nível 6 remuneratório, da tabela 

remuneratória única, correspondente à remuneração de 757,01 €, com efeitos a partir 

do dia seguinte ao da aprovação em reunião da Câmara Municipal.” -------------------------  

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

= ESTÁGIOS CURRICULARES - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E 

HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - PROTOCOLO - MAËLI 

CONTAT - MESTRADO EM CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em catorze de setembro corrente, 

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

“A Maëli Yona Marques Contat é aluna do curso de Mestrado em Ciência Política e 

Relações Internacionais, na FCSH - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, e veio solicitar o seu acolhimento para desenvolver um 

estágio curricular na sua área de formação, para decorrer a partir de (dia a definir) 

outubro de 2022, até perfazer 800 horas, prevendo-se que termine em abril de 2023. --  

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

1. O interesse e disponibilidade demonstrados pelo Sr. Vice-Presidente, Doutor 

Cristiano Cabrita, para que a estagiária desenvolva o estágio na DCRPRI – Divisão de 

Comunicação, Relações Públicas e Relações Internacionais; -----------------------------  

2. Que o estágio curricular terá uma duração total de 800 horas, e não implicará 

quaisquer custos para o Município, porque não é remunerado, e a estagiária estará 

coberta pelo seguro escolar; --------------------------------------------------------------  

3. Que de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 
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de 12 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere 

a competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do Protocolo de 

estágio entre a FCSH e o Município de Albufeira, nos termos da minuta que se anexa.” --   

Esta proposta fazia-se acompanhar do protocolo nela referido, documento que se dá 

por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho gostava de perguntar à senhora vereadora 

Cláudia Guedelha, se porventura está considerado dar alguma compensação 

monetária à visada neste estágio. ----------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse tratar-se de um estágio curricular. -------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que não está previsto nenhuma, não 

prevê. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que é curricular, não envolve. ---------------  

O senhor presidente disse que mesmo que seja particular ou público, não 

interessa. Esclareceu depois que uma coisa são os estágios profissionais, ou, são 

por candidatura do local onde eles vão ter esse estágio e são pagos. Já estes 

estágios curriculares, porque este é um estágio curricular, faz-lhes falta para 

terminar o curso perante o estabelecimento de ensino e não é pago. Julga, no 

entanto, que tem que ser feito o seguro, e não sabe se o seguro escolar aqui, uma 

vez que é um estágio curricular obrigatório, deveria estar suportado pelo seguro 

escolar do estabelecimento de ensino. Referiu ainda que há outros tipos de 

estágio, que são os estágios voluntários, isto é, o aluno acaba o curso e depois 

apetece-lhe, gosta ou quer fazer um estágio durante, 3, 4 ou 5 meses, numa 

entidade pública. Não é proibido aceitá-los, só que também não são remunerados, 

nem têm enquadramento legal para isso, não obstante, o seguro tem que ser 

sempre feito, mas isso normalmente aparece pouco. -------------------------------------  

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

= CEMITÉRIOS – CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

TEMPORÁRIA DA LOJA 11 - FLORISTA, SITA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 

VALE PEDRAS, EM ALBUFEIRA – APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, 
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ABERTURA DE CONCURSO E NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES  

DO JÚRI – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela chefe da Divisão de Contratação Pública 

e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------   

“Na sequência das instruções do Sr. Vereador Ricardo Clemente, elaboraram estes 

serviços o caderno de encargos e o programa de concurso com vista à abertura de 

concurso público para a adjudicação temporária da loja 11 - Florista, localizada no 

cemitério municipal de Vale Pedras, em Albufeira. ------------------------------------------   

Não obstante o disposto no n.º 1 do artigo 62.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, tendo em conta, por um lado, a 

natureza específica deste procedimento, e, por outro, o número, muito reduzido, de 

concorrentes que apresentam proposta em concursos análogos ao presente, 

desenvolvidos anteriormente, considera-se mais adequado aplicar-se à tramitação do 

mesmo o preceituado no n.º 5 do referido artigo, o que se remete à consideração 

superior. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Mais se informa que a base de licitação do último procedimento foi aprovada em 

reunião desta Câmara Municipal de 06 de abril de dois mil e vinte e um, no valor de € 

230,00 (duzentos e trinta euros), e que o mesmo ficou deserto de concorrentes. --------  

Sugere-se ainda que sejam nomeados como júri, para proceder a todas as diligências 

relacionadas com o procedimento, os seguintes membros: ----------------------------------    

Presidente: Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, Vereador da Câmara Municipal de 

Albufeira, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos pela Diretora do 

Departamento de Gestão e Finanças, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha; ---------  

Vogais efetivos: Teresa Ferreira Trocado, Chefe da Divisão de Contratação Pública e 

Gestão Patrimonial, e Marisa Camacho, Chefe da Divisão Financeira; ----------------------   

Vogais suplentes: António Ramos e Elsa Ventura, ambos técnicos superiores.” ------------  

O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso, o caderno de 

encargos e o anúncio respetivo, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta 

de documentos respeitantes à presente reunião. --------------------------------------------   

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

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

a) aprovar as peças do processo e abrir concurso público com vista à adjudicação 

da exploração temporária da loja 11 - florista, sita no cemitério municipal de Vale 

Pedras, em Albufeira, fixando-se a base de licitação no valor de cem euros: -------  

b) proceder à designação dos elementos componentes do Júri nos termos 
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sugeridos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

= HABITAÇÃO SOCIAL - JOSÉ ANTÓNIO VINAGRE RODRIGUES BALTASAR  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em catorze de setembro corrente, 

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

“Considerando:---------------------------------------------------------------------------------   

1. O requerimento apresentado pelo Sr. José António Vinagre Rodrigues Baltasar, 

titular do contrato de arrendamento da fração de habitação social, sita na Rua da 

Oliveira, Lote 56, R/C Esquerdo, Quinta da Palmeira, em Albufeira, datado de 6 de 

julho de 2022, no qual solicita autorização para efetuar o pagamento da dívida em 

prestações mensais, através de Plano de Regularização das Rendas; --------------------  

2. A informação dos Serviços, em anexo, referente ao Plano de Regularização das 

Rendas, compreendendo o período indicado, de outubro de 2022 a março de 2023; ---  

Submete-se à consideração da digníssima Câmara Municipal: -------------------------------  

a) A deliberação sobre a aprovação do Plano de Regularização das Rendas.” --------------  

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

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA À SOCIEDADE PONTO VERDE PARA 

FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E 

EDUCAÇÃO 2022 – DESPACHO = 

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

um despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em seis de setembro 

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

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

A Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão garantir o funcionamento do Sistema 

Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), nos termos da sua licença e 

contribuir para as metas de reciclagem definidas na legislação nacional e europeia, 

relativas a embalagens e resíduos de embalagens. -------------------------------------------  

A licença atribuída à SPV a 25 de novembro de 2016, através do Despacho n.º 14202-

E/2016, define orientações no eixo da Comunicação, Sensibilização e Educação quanto à 

elaboração de um Plano que contenha as ações a desenvolver neste âmbito e que envolva 

todos os intervenientes no ciclo de vida das embalagens, onde se incluem os Sistemas 

de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU), devendo as ações propostas pelos mesmos 

serem consideradas na elaboração do Plano previsto. ---------------------------------------  

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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As ações anuais da SPV enquadram-se num plano global de Comunicação, Sensibilização 

& Educação 2017 – 2022, aprovado pelas autoridades para o período de vigência da 

Licença. A SPV sempre dinamizou junto dos SGRU, a realização e apoio de ações 

conjuntas, considerando a relevância em existir uma comunicação integrada e com 

consistência e alinhamento de mensagens, assim como a ampliação da comunicação, para 

que o todo seja maior que a soma das partes. -----------------------------------------------  

Está assim em aberto até ao dia 06 de setembro de 2022 (excecionalmente para o 

Município de Albufeira, pois a data limite era o dia 31 de agosto) o período para 

apresentação de candidaturas com vista ao apoio financeiro para Ações de 

Comunicação, Sensibilização e Educação destinado, entre outros, às Câmaras 

Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------  

Neste sentido foi preparada e submetida uma candidatura com vista ao 

desenvolvimento e implementação de campanha de comunicação ambiental, na temática 

serviços urbanos (recolha seletiva) que integra as seguintes atividades: criatividade, 

conceção e desenvolvimento de Conceito Ecofixe, incluindo desenvolvimento de layouts 

e refinamentos; criação de 4 anúncios para campanhas de sensibilização com as 

personagens e lançamento da APP, incluindo Artes-Finais; criação das personagens em 

3D (5 Ecofixes e 12 Ecobrutos); animação das personagens em 20 animações até 1’; 

locuções em Português e Inglês; edição, com um montante de investimento previsto 

para o ano de 2020 de 74.900€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a ser inscrito 

no Orçamento Municipal aquando da aprovação da candidatura. ----------------------------  

Prevê-se uma comparticipação no montante máximo de 50.000,00€, correspondente a 

90% das despesas consideradas elegíveis. ---------------------------------------------------  

A submissão das candidaturas, de acordo com os esclarecimentos prestados, deverá 

ocorrer até ao dia 06 de setembro de 2022, pelo que não foi possível reunir 

extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em tempo útil a formalização da 

candidatura, estando assim reunidas as circunstâncias referidas pelo n.º 3 do art.º 35.º 

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

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

• A formalização de candidatura à Sociedade Ponto Verde de acordo com os 

documentos em anexo; ---------------------------------------------------------------------  

• Agendamento da ratificação da decisão supra, nos termos da legislação invocada, 

para a próxima Reunião de Câmara.” ------------------------------------------------------  

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

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Victor Ferraz, 
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com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de 

Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 

sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 

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

= APOIOS – APROVAÇÃO DAS LISTAS DE ADMISSÃO DOS ALUNOS 

INSCRITOS NOS ATL´S DO CONCELHO DE ALBUFEIRA, PARA O ANO LETIVO 

2022/2023 – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em nove de setembro corrente, 

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

“Considerando:---------------------------------------------------------------------------------  

1. As Normas de Funcionamento de Centros de Atividades de Templos Livres (ATL) do 

município de Albufeira; --------------------------------------------------------------------  

2. O início do ano letivo a 19 de Setembro de 2022; ----------------------------------------  

3. Que a próxima reunião de Câmara está agendada para dia 20 de Setembro de 2022. -  

4. Que é necessário divulgar as listas aprovadas, aos encarregados de educação, 

respetivos ATL´s e comunidade escolar em geral, pelo menos, uma semana antes do 

início das atividades letivas; ---------------------------------------------------------------  

5. 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; -------------------------------------------------------------  

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

diploma, que se decida sobre a aprovação das listas de admissão dos alunos para os 

ATL´s do concelho de Albufeira, para o ano letivo 2022/2023, com obrigatoriedade 

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

seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) Autorizar a aprovação das listas de admissão dos alunos inscritos nos ATL´s do 

Concelho de Albufeira, para o ano letivo 2022/2023. -----------------------------------  

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

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

Este despacho fazia-se acompanhar das listas nele referidas, documentos que se dão 

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

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

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



  

 

 

 __________________________ 

 

 

20 de setembro de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

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

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 

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

Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, com 

fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Santa Casa da 

Misericórdia de Albufeira, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do 

artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, e por se 

considerar impedido quanto ao Futebol Clube de Ferreiras, suscitou as respetivas 

situações de impedimento, tendo-se ausentado da sala, assumindo a presidência o 

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

= PAVILHÕES DESPORTIVOS – CLUBES E ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO – 

TREINOS - ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em quinze de setembro corrente, foi 

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

“Pelos Clubes e Associações do Concelho (Associação Soul, APEXA - Associação de 

Apoio a Pessoa Excepcional do Algarve, Associação Portuguesa Kiai Yamabushi Ryu, 

Associação Centro Karate Shotokan do Algarve, Albufeira Futsal Clube, Clube de 

Basquete de Albufeira, Clube de Artes Marciais de Albufeira, Imortal Basket Club, 

Atlético Clube de Albufeira, Clube Desportivo Areias de S. João, LUEL – Associação 

Cultural Desportiva e Social de Albufeira, Associação de Capoeiragem Malta do Sul, 

ARPA – Associação Recreativa de Patinagem de Albufeira, Karate Clube de Albufeira, 

Padernense Clube, Judo Clube de Albufeira, Futebol Clube Ferreiras, Academia 

Desportiva e Cultural Praia da Falésia, Clube Patinagem de Albufeira, Guia Futebol 

Clube, Juventude Desportiva de Paderne, Guarda Nacional Republicana, Santa Casa da 

Misericórdia de Albufeira, EDEN Montessori International School e Acro Al-Buera – 

Clube de Ginástica de Albufeira), foi através da informação da Divisão de Desporto 

junto ao presente, solicitada autorização de apoio para a realização de treinos e 

actividades das diversas modalidades praticadas pelos mesmos, através da cedência 

dos Pavilhões Desportivos e Salas Polivalentes, do Concelho, até de 30 junho de 2023. --  

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

1. Que este tipo de apoio contribui como forma de incentivo à prática desportiva; ------   

2. Que se trata de uma forma de promovermos e motivarmos a utilização dos 

equipamentos desportivos municipais; ----------------------------------------------------  

3. Que é filosofia desta Câmara Municipal a promoção das actividades desportivas no 

nosso Concelho em todas as faixas etárias; ----------------------------------------------  
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4. De acordo com as intenções de ocupação das instalações desportivas do concelho 

enviadas pelos clubes/associações desportivas, existe disponibilidade de ocupação 

conforme mapas em anexo; ----------------------------------------------------------------  

5. As entidades requerentes têm nos seus objectivos o desenvolvimento desportivo no 

nosso Concelho, actuando essencialmente junto dos jovens; -----------------------------  

6. A proposta de distribuição dos espaços desportivos disponíveis no concelho teve em 

conta os seguintes critérios (sem ordem de importância): -------------------------------  

a) Modalidade federada ou não federada; ---------------------------------------------------   

b) Os horários e dias da semana que as atividades/modalidades desportivas ocuparam 

em anos anteriores; ------------------------------------------------------------------------  

c) O escalão etário dos praticantes em função dos horários disponíveis, dando primazia 

aos seguintes pedidos: ---------------------------------------------------------------------  

d) Entre as 18:00h e as 20:00h: praticantes até os 14 anos; -------------------------------  

e) Entre as 20:00h e as 21:30h: praticantes até os 16 anos; -------------------------------  

f) Entre as 21:30h e as 23:30h: praticantes com mais de 17 anos. -------------------------  

g) A modalidade e a especificidade da instalação desportiva; ------------------------------  

h) Uma distribuição equilibrada e equitativa de horários, tendo em conta as 

necessidades dos clubes, o escalão etário, os atletas praticantes e as 

disponibilidades das instalações; ----------------------------------------------------------  

7. Que o solicitado se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  

A excelentíssima Câmara Municipal delibere apoiar os Clubes e Associações do 

Concelho supra mencionados, nos seguintes termos: ----------------------------------------  

• Autorizar os referidos clubes a utilizar os Pavilhões Desportivos (Pavilhão 

Desportivo da EBS de Albufeira, Pavilhão Desportivo de Paderne, Pavilhão da Escola 

Secundária de Albufeira, Pavilhão Desportivo de Olhos de Água, Pavilhão Desportivo 

de Albufeira, Pavilhão Desportivo da Guia, Pavilhão Desportivo da EB 2/3 Francisco 

Cabrita e Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Albufeira), para a realização 

de treinos e actividades na época desportiva 2022/2023, que tem início a 20 de 

Setembro de 2022 e fim a 30 de Junho de 2023 conforme mapas anexos; ------------  

• Dar conhecimento aos clubes utilizadores das normas de utilização dos 

equipamentos desportivos, devidamente explicitadas no ANEXO 1; --------------------  

Todas as atribuições de espaços sejam reavaliadas de dois em dois meses em função da 

não utilização dos mesmos por parte das entidades a quem os espaços lhe sejam 
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atribuídos.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

= PAVILHÕES DESPORTIVOS – CLUBES E ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO – 

JOGOS E EVENTOS/ATIVIDADES - ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em catorze de setembro corrente, 

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

“Pelos Clubes e Associações do Concelho (Associação Soul, APEXA - Associação de 

Apoio a Pessoa Excepcional do Algarve, Associação Portuguesa Kiai Yamabushi Ryu, 

Associação Centro Karate Shotokan do Algarve, Albufeira Futsal Clube, Clube de 

Basquete de Albufeira, Clube de Artes Marciais de Albufeira, Imortal Basket Club, 

Atlético Clube de Albufeira, Clube Desportivo Areias de S. João, LUEL – Associação 

Cultural Desportiva e Social de Albufeira, Associação de Capoeiragem Malta do Sul, 

ARPA – Associação Recreativa de Patinagem de Albufeira, Karate Clube de Albufeira, 

Padernense Clube, Judo Clube de Albufeira, Futebol Clube Ferreiras, Academia 

Desportiva e Cultural Praia da Falésia, Clube Patinagem de Albufeira, Guia Futebol 

Clube, Juventude Desportiva de Paderne, Santa Casa da Misericórdia de Albufeira e 

Acro Al-Buera – Clube de Ginástica de Albufeira), foi através da informação da Divisão 

de Desporto junto ao presente, solicitada autorização de apoio para a realização de 

jogos e actividades das diversas modalidades praticadas pelos mesmos, através da 

cedência dos Pavilhões Desportivos do Concelho, para a época desportiva 2022/2023. --  

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

1. Que este tipo de apoio contribui como forma de incentivo à prática desportiva; ------  

2. Que se trata de uma forma de promovermos e motivarmos a utilização dos 

equipamentos desportivos municipais; ----------------------------------------------------  

3. Que é filosofia desta Câmara Municipal a promoção das actividades desportivas no 

nosso Concelho em todas as faixas etárias; ----------------------------------------------  

4. Que a Câmara Municipal apoiará os clubes que mobilizem praticantes residentes no 

concelho de Albufeira, organizem o maior número de actividades e de eventos, 

desenvolvam maior número de modalidades, criem profundas relações com a 

comunidade envolvente e demonstrem uma actividade consistente do ponto de vista 

desportivo e pedagógico; ------------------------------------------------------------------  

5. Que compete à Câmara Municipal colaborar e dar apoio aos Clubes e Associações do 

Concelho; -----------------------------------------------------------------------------------  
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6. Que o solicitado se enquadra na alínea u), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013 de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------------------------------   

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  

A Excelentíssima Câmara Municipal delibere apoiar os Clubes e Associações do 

Concelho supra mencionados, nos seguintes termos: ----------------------------------------  

• Autorizar os referidos clubes a utilizar as Instalações Desportivas (Pavilhão da EBS 

de Albufeira, Pavilhão Desportivo de Paderne, Pavilhão Desportivo da ESA, Pavilhão 

Desportivo de Olhos D’Água, Pavilhão Desportivo de Albufeira, Pavilhão Desportivo 

da Guia e Pista de Atletismo), para a realização de jogos e actividades na época 

desportiva 2022/2023, sempre que exista disponibilidade de espaço e horário para 

as solicitações dos mesmos.” --------------------------------------------------------------  

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

 

= OBRAS MUNICIPAIS – REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA NORTE DE PADERNE – FASE 1  

– RECEÇÃO PROVISÓRIA = 

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

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

provisória, datado de vinte e cinco de agosto último, pelo qual se constata que os 

trabalhos realizados não se encontram em bom estado de execução e conservação, 

nomeadamente, mas não exclusivamente, algumas tampas de caixas de visita por 

reparar, pinturas por corrigir, resíduos por limpar, degraus das caixas de visita por 

colocar, assim como a falta da apresentação do livro da obra e do plano de prevenção e 

gestão de resíduos de construção e demolição devidamente atualizados, entre outros, 

pelo que deverá o empreiteiro corrigir os mesmos no prazo de trinta dias, razão porque 

a obra não é considerada em condições de ser recebida provisoriamente. -----------------   

Este auto encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela chefe da Divisão 

de Águas e Saneamento, em regime de substituição, do seguinte teor: --------------------   

”Sugere-se notificar o empreiteiro para proceder às correções necessárias nos termos 

do auto de receção provisória.” ---------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do auto de receção 

provisória e da informação dos serviços, mandar notificar a empresa Jorge 

Almeida, Construções, S.A. para a necessidade de corrigir todos os erros no 

D – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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prazo de trinta dias. -------------------------------------------------------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO 

DECORATIVA DE NATAL 2021 - DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE 

PENALIDADES – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dezoito de julho último, foi 

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

“Foi deliberado em reunião de Câmara 7 de Fevereiro de 2022, a intenção de: -----------  

a. aplicação de penalidades, a descontar nos pagamentos, nos termos do ponto 1.º do 

n.º 9. da Parte I do CE, à empresa Blachere Portugal – Comércio de Iluminação, 

Limitada, no valor de 53.100,72 euros; -------------------------------------------------------   

b. redução de serviços a pagar, a descontar nos pagamentos, no valor total de 

42.315,15 euros. -------------------------------------------------------------------------------   

Mais foi deliberado, para cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

conceder à empresa Blachere Portugal – Comércio de Iluminação, Limitada o prazo de 

dez dias, para, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ------------------  

Em fase de audiência prévia, nomeadamente em 11 de Março de 2022 a empresa 

Blachere pronunciou-se. Em resposta à primeira pronúncia da empresa Blachere, foi 

enviada a fundamentação contida na Informação DISU/DAVEGF-E INF105, de 2021-

12-17, que suportou a decisão da Exma. Câmara. --------------------------------------------  

Em 6 de Junho de 2022 apresenta, a empresa Blachere, nova pronúncia tendo a mesma 

merecido o parecer técnico da DAVEGF que se anexa, no qual se conclui que a defesa 

apresentada não altera os fundamentos que serviram de base à intenção de aplicação 

de penalidades e redução de serviços a pagar. ----------------------------------------------  

Assim sendo a aplicação da presente penalidade mostra-se enquadrada na factualidade 

do descrito e ao facto concreto, sendo que, se o prestador não concordar com a 

mesma, poderá no prazo conferido por lei impugnar judicialmente a mesma. A Câmara 

Municipal de Albufeira não pode efetivamente ver o seu interesse público lesado, e não 

agir em conformidade uma vez que atempadamente contratualizou um serviço que não 

foi regularmente cumprido. Existe uma disciplina contratual que as partes devem 

escrupulosamente cumprir, e sempre que na sua execução esteja subjacente um 

incumprimento deve o mesmo ser alvo de sanção contratual que o fará com base em 

pressupostos fácticos e jurídicos sendo efetivamente devida a quantia fixada, 

tornando-se o presente ato administrativo definitivo. --------------------------------------    

Face ao exposto proponho à Exma. Câmara Municipal de Albufeira a decisão final de: ----  
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1. Aplicação de penalidades, a descontar nos pagamentos, nos termos do ponto 1. do n.º 

9. da Parte I do Caderno de Encargos (CE), no valor 53.100,72 €, calculado da seguinte 

forma e devidamente fundamentado pelas Informações da Divisão de Acessibilidades, 

Energias e Gestão de Frotas: -----------------------------------------------------------------  

P = V x A / 100 = 212.402,84 x 25 / 100 = 53.100,72 € -------------------------------------  

Onde “A” corresponde à diferença da data prevista para contrato no número 4. da 

Parte I do CE, dia 2021-11-20, até ao dia em que as montagens terminaram e a 

iluminação decorativa ficou a funcionar, dia 2021-12-15. -----------------------------------  

A Blachere Portugal Comércio de Iluminação, Lda. contestou em sede de pronúncias, em 

2022-03-11 e em 2022-06-06, ambas dentro do prazo estabelecido, mas não 

apresentou factos que conduzissem a uma decisão diferente da inicial da Câmara 

Municipal, em reunião datada de 2022-02-07; -----------------------------------------------  

2. Redução de serviços a pagar, a descontar nos pagamentos, no valor total 42.315,16 €, 

não tendo a empresa Blachere Portugal Comércio de Iluminação, Lda. contestado as 

causas nem o montante. -----------------------------------------------------------------------  

3. Nos termos da alínea e) do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo, 

tendo-se o interessado já pronunciado sobre as questões que importam à decisão, e 

considerando que as condições se mantêm, é dispensada nova audiência.” -----------------  

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

= NATUREZA DE CAMINHOS – AVERIGUAÇÃO DE NATUREZA DE CAMINHO - 

ARRUAMENTO PERPENDICULAR À RUA DA ALEGRIA – FERREIRAS 

 – PROPOSTA = 

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

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

“Foi solicitado pelo requerente, Mário João Nobre Gonçalves, através da Distribuição 

SGDCMA/2021/60273, atribuição de topónimo ao arruamento perpendicular à Rua da 

Alegria – Ferreiras. ---------------------------------------------------------------------------   

Após análise da planta apresentada, constatou-se que o caminho em causa não consta da 

lista de bens imóveis do Município, pelo que se procedeu à averiguação da sua natureza. -  

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

1) O caminho assinalado pela requerente não possui topónimo no GeoPortal do Município 

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

2) Não consta na lista de bens imóveis do Município qualquer referência ao referido 

“caminho”; ----------------------------------------------------------------------------------   

3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 
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necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa 24 da 

distribuição acima referida; --------------------------------------------------------------   

4) Na informação Jurídica consta o seguinte: -----------------------------------------------  

“O interesse público tem, de ser aferido em função da finalidade ou destino dos 

prédios a que por esse caminho se acede. Não sendo um bem reconhecido por lei como 

pertencente ao domínio público, importa averiguar se o mesmo está afeto à utilidade 

pública, que consiste na faculdade para satisfazer necessidades coletivas. Analisada a 

ficha esquemática inserida na etapa 24, e considerando o teor da mesma, é solicitado 

parecer para enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, e cumpre 

dizer, antes da análise do caso concreto, o seguinte: ---------------------------------------  

A aquisição do carácter dominial/público de uma coisa pode ocorrer por: “qualificação”, 

“classificação”, “afetação” - que não têm, forçosamente, de se verificar de forma 

cumulativa. -------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o parecer, que acolhe o entendimento da Jurisprudência, 

designadamente, o Assento do STJ de 19-04-1989, DR, I, de 2-6-1989) através do qual 

resultou que são públicos “os caminhos que, desde tempos imemoriais estão no uso 

directo e imediato do público”, e é esta a esteira que esta Edilidade tem seguido para 

classificar os Caminhos como detendo características publicas. Apesar das correntes 

jurisprudenciais que se desenvolveram fixou-se jurisprudência no sentido de considerar 

públicos desde que seja utilizado livremente por todas as pessoas. No caso em apreço, 

o acesso aos prédios faz-se desde há muitos anos única e exclusivamente por este 

troço, que serve exclusivamente estes particulares. Sendo certo que é um acesso que 

interessa essencialmente aos moradores das habitações que confinam com o respetivo 

troço, a passagem está e sempre esteve de acordo com as informações obtidas à 

disposição de quem queira aceder. Atenta o desenvolvimento do caminho que ora se 

analisa, não podemos deixar de considerar preenchido o requisito da utilidade pública 

de tal caminho, pelo que nada obsta a que seja considerado publico e consequentemente 

se atribua topónimo.” -------------------------------------------------------------------------  

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho, nos termos do parecer jurídico emitido, detém 

características para que seja considerado de natureza pública.” ---------------------------  

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

 E – DIVISÃO DE POLÍCIA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA 
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= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – BCM BRICOLAGE, S.A. - RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente da 

câmara, em dois de setembro corrente, através do qual determinou autorizar a emissão 

da licença especial de ruído a BCM Bricolage, S.A., para a realização do evento Jantar 

da Empresa, na Guia, no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e dois, e, conforme 

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

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

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

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

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – SGEHR – SOCIEDADE GESTORA E 

EXPLORADORA DE HOTÉIS E RESORTS, S.A. - DIAS 3 E 15 DE OUTUBRO  

– INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância 

foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------   

“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por SGEHR – 

Sociedade Gestora e Exploradora de Hotéis e Resorts, SA, cumpre informar o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------  

- pretende o requerente a realização de eventos de casamento com música, a realizar 

em tenda no jardim do Hotel Nau S. Rafael Atlântico, nos dias 3 e 15 de outubro, 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 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

20 de setembro de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

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, dias 1, 3, 5, 7, 10, 16, 

19, 23, 25, 27, e 30 de junho, dias 3, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 23 e 31 de julho, dias 4, 7, 10, 

12, 20 e 27 de agosto, e para os dias 8, 17, 19, 21, 24, 27 e 29 de setembro, não tendo 

até à data da presente informação sido rececionada qualquer reclamação de ruído 

relativa aos eventos realizados; --------------------------------------------------------------  

- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 

taxa diária de 50€ (dia útil) e 75€ (sábados, domingos e feriados), nos termos da 

Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de 

Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário 

da República de 3 de Maio de 2010.” ---------------------------------------------------------  

Este processo encontrava-se ainda instruído com a minuta de Alvará de Licença 

Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 

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

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

pedido nos precisos termos da mesma. -----------------------------------------------------   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – MOURASTOCK III – INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS E HOTELEIROS, S.A.- DIA 27 DE SETEMBRO – 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 

MOURASTOCK III – Investimentos Turísticos e Hoteleiros, SA, cumpre informar o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------  

- pretende o requerente a realização de festa com música ao vivo e DJ, no Restaurante 

Almar na praia da Rocha Baixinha Nascente, no dia 27 de setembro, das 19h à 01h; ------  

- a licença não foi requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 15 dias 

úteis relativamente à data de realização da atividade ruidosa, não cumprindo o disposto 

no ponto 2 do artigo 15.º do RGR, aprovado pelo D.L. 9/2007, de 17 de janeiro; ----------  

- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na 

proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e 
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nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 

legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 

mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; -------------------------------------------  

- o presente pedido desde que considerado de interesse para o Município, poderá ser 

satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença Especial de Ruído, nos termos 

do artigo 15.º do RGR; -------------------------------------------------------------------------  

- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 

taxa diária de 50€ (dias úteis), nos termos da Secção I do Capítulo XI da Tabela de 

Taxas e outras Receitas do Município de Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-

A/2010 publicado na II Série do Diário da República de 3 de Maio de 2010.” -------------  

Este processo encontrava-se ainda instruído com a minuta de Alvará de Licença 

Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 

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

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

pedido nos precisos termos da mesma. -----------------------------------------------------  

 

= OBRAS MUNICIPAIS – PROJETO DE MELHORIA DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO – PROJETO DE 

EXECUÇÃO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido e com origem na Divisão de Edifícios e 

Equipamentos Municipais foi apresentada uma informação do seguinte teor: --------------   

“Tendo em consideração que a candidatura ALG-03-1203-FEDER-000015 - Melhoria da 

Eficiência Energética do Edifício dos Paços do Concelho de Albufeira, se encontra 

aprovada no PO CRESC Algarve 2020, em que a mesma se encontra-se condicionada à 

evidência de aprovação dos Projetos Técnicos e Estudos desenvolvidos pelo 

beneficiário, pelo que se sugere a aprovação, dos projetos entregues, em Reunião de 

Câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar dos projetos nela referidos, documentos que se 

dão por integralmente transcritos e dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------  

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

termos da mesma, aprovar os projetos técnicos e estudos apresentados. -------------   

= OBRAS MUNICIPAIS – PROJETO DE MELHORIA DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DO ESTALEIRO MUNICIPAL – PROJETO DE 

EXECUÇÃO – INFORMAÇÃO = 

F – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
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Relacionada com o assunto em título referido e com origem na Divisão de Edifícios e 

Equipamentos Municipais foi apresentada uma informação do seguinte teor: --------------   

“Tendo em consideração que a candidatura ALG-03-1203-FEDER-000018 - Melhoria da 

Eficiência Energética do Estaleiro Municipal de Albufeira, se encontra aprovada no PO 

CRESC Algarve 2020, em que a mesma se encontra-se condicionada à evidência de 

aprovação dos Projetos Técnicos e Estudos desenvolvidos pelo beneficiário, pelo que se 

sugere a aprovação dos projetos entregues em Reunião de Câmara.”-----------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar dos projetos nela referidos, documentos que se 

dão por integralmente transcritos e dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------  

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

termos da mesma, aprovar os projetos técnicos e estudos apresentados. -------------   

= OBRAS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE 

REABILITAÇÃO DO ESPAÇO DA ANTIGA IGREJA MATRIZ DE ALBUFEIRA – 

ERROS/OMISSÕES – RELATÓRIO DO JÚRI = 

Relacionada com este assunto foi apresentada uma informação, subscrita pelo júri do 

procedimento, que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------   

“A correção dos erros acima reportados foi inserida na plataforma de contratação 

eletrónica em mapa final para atribuição de preços unitários, tendo sido 

posteriormente consideradas pelos concorrentes nas suas propostas as quantidades 

que estes serviços e projetistas entenderam corretas, porem por lapso as quantidades 

e esclarecimentos nunca foram presentes a reunião de câmara para aprovação, 

conforme estipula o n.º 7 do artigo 50.º do Código dos Contratos públicos, tendo sido o 

contrato de empreitada assinado com base em proposta que já incorporava as 

correções aceites pelo júri e projetistas mas que não foi submetida à aprovação de 

reunião de câmara o que agora se retifica após a publicação de erros, omissões e 

projetos retificados na plataforma de contratação eletrónica saphety. -------------------  

Remete-se a aprovação do proposto à consideração da excelentíssima Reunião de 

Câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do relatório do júri, 

mandar proceder nos estritos termos do nele sugerido. ---------------------------------   

= OBRAS MUNICIPAIS – PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS – APROVAÇÃO 
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DAS PEÇAS DO PROCESSO, ABERTURA DE CONCURSO E DESIGNAÇÃO DO 

GESTOR DO CONTRATO – INFORMAÇÃO = 

Subscrita pelo senhor chefe da Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais, em 

regime de substituição, foi apresentada uma informação do seguinte teor: ---------------   

“Tendo em conta que o anterior concurso publico ficou deserto, mantendo-se a 

necessidade de contratação, conforme determinado superiormente, para efeitos de 

resposta social às carências referenciadas no Município de Albufeira na área dos 

cuidados continuados, é necessário o lançamento da empreitada denominada 

“Empreitada de Construção de Unidade de Cuidados Continuados”, para a empreitada 

referida, cujo valor obtido a partir dos preços médios de outros procedimentos e 

tendo em conta a especificidade se estima de 4.000.000,00€ (Quatro milhões de 

euros) acrescido de IVA, propõe-se que seja adotado o Concurso Público, nos termos do 

disposto na alínea b) do art.º 19.º do Código dos Contractos Públicos (CCP), aprovado 

pelo D.L. n.º 18/2008, de 29 de Janeiro na sua redação atual, pelo que se remete à 

consideração superior a autorização para a realização da despesa referente à 

empreitada mencionada. ----------------------------------------------------------------------  

Anexo as peças do procedimento -------------------------------------------------------------  

Considerando a necessidade de proceder à nomeação do júri do procedimento, a quem 

compete a realização de todas as operações do mesmo, submete-se também à 

consideração superior a seguinte proposta de constituição: --------------------------------  

Efetivos ----------------------------------------------------------------------------------------  

Presidente – António Silva, Técnico Superior, Diretor de Serviços do DPEM --------------  

1.º Vogal – Valdemar Cabrita, Técnico Superior, Chefe de serviços da DEEM -------------  

2.º Vogal – Bruno Silva, Técnico Superior ----------------------------------------------------  

Suplentes --------------------------------------------------------------------------------------  

1.º Vogal – Natércio Matinhos, Técnico Superior --------------------------------------------  

2.º Vogal – André Mota, Técnico Superior ---------------------------------------------------  

Para gestor do contrato, propõe-se que seja o Eng.º Valdemar Cabrita --------------------  

O prazo de apresentação de propostas será de dezasseis (16) dias seguidos. -------------  

CÓDIGO CPV – 45215100-8 ------------------------------------------------------------------  

O prazo de execução é de um mínimo de 510 dias e um máximo de 720 dias. --------------  

Agregação de procedimentos – art.º 22.º do CCP - Não se prevê na data de hoje, 

relativamente e exclusivamente ao objeto deste contrato, prestações com 

especificidades globais do mesmo tipo, subsequentes este ano, suscetíveis de 

constituir um único contrato. -----------------------------------------------------------------  
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- Critérios Ambientais (Sim/Não) - Não, considerando a especificidade desta obra em 

particular e qualidade exigida Incorporação de, pelo menos, 5% de materiais reciclados 

na obra (Sim/Não), Não serão incorporados face às exigências de qualidade exigidas 

não se adequarem aos materiais reciclados. -------------------------------------------------  

Fundamentação do art.º 63 Atendendo ao atual organograma do Município de Albufeira 

e da afetação de funcionários às respetivas unidades orgânicas versus o trabalho 

essencial a realizar, no que concerne a estes serviços, tornasse necessário recorrer ao 

sector privado para a realização do presente contrato por falta de recursos próprios 

quer humanos quer materiais. Tal fundamento determina a impossibilidade de 

satisfação das necessidades por via dos recursos próprios da entidade contratante. ----  

Relativamente ao artigo 46.º- A do CCP, informo que a separação da empreitada em 

lotes causa graves inconvenientes para a entidade adjudicante considerando que é 

humanamente impossível aos serviços coordenar as prestações em lotes para centenas 

de atividades mencionadas no caderno de encargos, assim é manifestamente desejável 

ter como responsável um empreiteiro geral que coordene todos os subempreiteiros. -----  

O critério de adjudicação é o da proposta mais vantajosa, em que a proposta mais 

vantajosa é aquela em que se obtém o menor valor determinado pela fórmula: ------------  

V= 0,6 x P + 0,4 x D x 1000 -------------------------------------------------------------------  

Em que: ----------------------------------------------------------------------------------------  

P= Preço da proposta do concorrente sem IVA em euros. -----------------------------------  

D= Número de dias propostos para a execução da empreitada. -----------------------------  

As habilitações adequadas e necessárias à execução da empreitada que são as 

seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------  

i. 1.ª Subcategoria (Estruturas e elementos de betão) da 1.ª Categoria (Edifícios e 

património construído), de classe correspondente ao valor global da proposta; -----------  

ii. 4.ª Subcategoria (Alvenarias, rebocos e assentamentos de cantarias), 5.ª 

Subcategoria (Estuques, pinturas e outros revestimentos), 6.ª Subcategoria 

(Carpintarias), 7.ª Subcategoria (Trabalhos em perfis não estruturais) e 8.ª 

Subcategoria (Canalizações e condutas em edifícios), da 1.ª Categoria, todas elas em 

classe correspondente aos respetivos valores de trabalho, constantes das suas 

propostas; -------------------------------------------------------------------------------------  

iii.  1.ª Subcategoria (Vias de circulação rodoviária e aeródromos), 6.ª (Saneamento 

básico), 8.ª (Calcetamentos) e 9.ª (Ajardinamentos) da 2.ª Categoria, todas elas em 

classe correspondente aos respetivos valores de trabalho, constantes das suas 

propostas;------------------------------------------------------------------------------------- 
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iv. 1.ª Subcategoria (Instalações elétricas de utilização de baixa tensão), 3.ª (Postos 

de transformação acima de 250 kVA), 9.ª Subcategoria (Infraestruturas de 

telecomunicações), 10.ª Subcategoria (Sistemas de extinção de incêndio, de segurança 

e de deteção), 11.ª (Instalações de elevação), 12.ª Subcategoria (Aquecimento, 

ventilação, ar condicionado e refrigeração) e 14.ª (Redes e ramais de distribuição de 

gás, instalações e aparelhos a gás), da 4.ª Categoria, todas elas em classe 

correspondente aos respetivos valores de trabalho, constantes das suas propostas;----- 

A repartição de encargos a considerar será de: ---------------------------------------------  

- Ano de 2023 – 2.000.000,00€ --------------------------------------------------------------  

- Ano de 2024 – 2.000.000,00€ --------------------------------------------------------------  

*** Valores com IVA à taxa em vigor --------------------------------------------------------  

Sugere-se cabimento no PPI de 2020 com o código de classificação orçamental 

07010307 projeto 103/2020 -----------------------------------------------------------------  

Remete-se à consideração da excelentíssima reunião de Camara” --------------------------  

O processo encontrava-se instruído com o convite e com o caderno de encargos, 

documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse ter um reparo relativamente a esta 

situação, nem sequer pondo em causa a mais-valia que é a construção de uma 

unidade deste tipo, mas queria só aqui deixar a referência que já se começam a 

passar obras, ou a se investir em obras, e há uma que tem sido deixada ficar 

para trás constantemente, e que é o Lar de Fontaínhas, de Ferreiras. ---------------  

O senhor presidente realçou que isso é outro problema grave. -------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz referiu que é uma situação que já se arrasta há 

dezenas de anos, e vai sempre ficando para trás. ---------------------------------------  

O senhor presidente considerou que não são bem dezenas de anos. -------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que voltamos ao mesmo.  ----------------------  

O senhor presidente disse que houve um problema com o projeto, e que este é 

extremamente antigo e não está adequado. Julga que das duas, uma, ou se elimina 

aquele projeto e faz-se um totalmente novo, e talvez seja ainda a melhor coisa 

que acontece, e dá-se um período curto de tempo, e pode ser que ainda vá a 

tempo, do 2030 irá com certeza, porque ali é difícil, e o senhor engenheiro 

Valdemar vai ter que vir aqui um destes dias explicar. Referiu também que vai ser 

difícil adequar aquele projeto que é antigo, e que é feito, ainda por cima, por uma 

pessoa, frisando que não está a classificar ninguém, em termos de arquitetura, 
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nem tem capacidade para isso, mas é uma pessoa já de alguma forma 

extremamente idosa, e as coisas não têm corrido bem, nada bem. Disse que tem 

acompanhado isso, minimamente, e não tem caminhado nada bem, e talvez uma das 

reuniões que podem fazer para a semana, ou algo parecido, é anular aquele 

procedimento, fazer uma abertura de um procedimento para um novo projeto, e 

talvez, vincando o talvez, não está a dizer isto ainda em termos de, tem que se 

fazer uma avaliação daquele processo, se aquilo realmente vale a pena ir para a 

frente, porque isto esbarrou no PRR, precisamente por esta razão. Questionou 

depois o senhor engenheiro Valdemar sobre a situação, e este disse que se fosse 

fazer agora alterações no projeto, de forma a que aquilo ficasse de acordo, o 

dinheiro que se vai receber do PRR, era todo absorvido por outra coisa, e então 

não vale a pena, vai-se pensar é no 2030. -----------------------------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz que, tendo em conta que está isso em cima 

da mesa, que é uma novidade, sugeria já que se vai repensar o projeto todo, se 

repensasse todo o …. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que não necessariamente, mas é uma das hipóteses, 

sublinhando que ainda não falou com a Associação nesse sentido, e talvez nem 

deveria ter dito isso agora antes da Associação. Já falou com eles, que queria 

marcar uma reunião, precisamente para discutirem esta situação. ---------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz sugeriu, na eventualidade de haver essa 

reformulação do projeto, pensar também o enquadramento dali da zona da escola. 

O senhor presidente também achou, referindo que isso tem de ser tudo pensado. 

Propôs fazerem uma reunião, para a semana, com a Associação e a seguir toma-se 

essa decisão. ---------------------------------------------------------------------------------  

Disse o senhor vereador Victor Ferraz até por causa do bloco habitacional que se 

pretende construir lá, e fazer uma solução mais definitiva e resolvia problemas 

que vão ser criados por causa do alargamento e do aumento da escola das 

Fontaínhas. ------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor das informações, e nos 

termos das mesmas, aprovar as peças do processo, determinar a abertura do 

procedimento e proceder à designação do gestor do contrato. -------------------------   

Mais foi deliberado, tendo em conta o teor das informações dos serviços, aprovar 

a nova repartição de encargos nela sugerida para a empreitada referida, 

solicitando para evolução do processo, a necessária autorização por parte da 

digníssima assembleia municipal, nos termos previstos no artigo sexto da lei 
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número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro e dos números um e 

seis do artigo vigésimo segundo do Decreto-Lei número cento e noventa e sete, 

barra, noventa e nove, de oito de junho, na redação em vigor. ------------------------  

 

= ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO ANTIGO DE ALBUFEIRA – 

ISENÇÃO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS – INFORMAÇÃO = 

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

de Planeamento e Reabilitação Urbana, que se dá por integralmente transcrita e da qual 

fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e 

que, em conclusão, refere o seguinte: --------------------------------------------------------   

“O imóvel em apreço encontra-se inserido na alteração da Delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Antigo de Albufeira e cumpre os requisitos legais 

necessários para lhe ser concedida a isenção total do pagamento de taxas municipais 

devidas pela operação urbanística, tal como a emissão de Certidão Comprovativa de 

isenção total de pagamento das mesmas. -----------------------------------------------------   

ELEMENTOS EM ANEXO: -------------------------------------------------------------------   

▪ Minuta da Deliberação da Assembleia Municipal de 14.09.2021: ------------------------   

Alteração da Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Antigo de 

Albufeira; --------------------------------------------------------------------------------------   

▪ Minuta da Deliberação da Assembleia Municipal de 14.09.2021: ------------------------   

Interesse Municipal; --------------------------------------------------------------------------   

▪ Publicação em Diário da República, 2.ª série, n.º 192, através do Aviso n.º 

18632/2021 de 1 de outubro; -------------------------------------------------------------   

▪ Formulário do Requerente e seus anexos: ------------------------------------------------   

- Planta de localização à escala 1/2.000, com indicação precisa do local e da localização 

do imóvel na ARU do Centro antigo de Albufeira; -------------------------------------------   

- Cópia da Caderneta Predial Urbano.” -------------------------------------------------------  

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

serviços e nos termos da mesma, mandar proceder nos estritos termos do nela 

sugerido. --------------------------------------------------------------------------------------  

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 

Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a 

processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, que foram rubricadas pelos Senhores Membros do 

Executivo e se destinam a arquivo na pasta de documentos respeitante à presente 

G – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------  

As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, foram 

elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. -------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 5088 de 27/01/2021; 54312 de 20/10/2021; 20511 de 

18/04/2022 e 40386 de 26/07/2022 -------------------------------------------------------  

Processo n.º: 70/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Década Paraíso, Ld.ª ------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Branqueira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edifício de habitação coletiva, muros, piscinas e 

barbecues -------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta o parecer técnico de doze de setembro de dois mil e 

vinte e dois e informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras 

Particulares de cinco de setembro de dois mil e vinte e dois. ---------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 7427 de 08/02/2021 e 43499 de 11/08/2022 ---------------  

Processo n.º: 11/2021 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: José Manuel da Costa Machado ------------------------------------------------  

Local da Obra: Beco da Encosta – Cerro Malpique, freguesia de Albufeira e Olhos 

D’Água -----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar, muros de vedação e piscina ----  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta o parecer técnico de doze de setembro de dois mil e 

vinte e dois e informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras 

Particulares de cinco de setembro de dois mil e vinte e dois.---------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 38361 de 18/11/2011; 1537 de 13/01/2012; 9297 de 

09/03/2012; 8351 de 05/03/2013; 48660 de 11/11/2019; 51373 de 25/11/2019; 21612 

de 28/05/2020; 50784 de 18/11/2020; 43037 de 13/08/2021; 55020 de 25/10/2021 

e 35466 de 30/06/2022 ---------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: LOT498/2004 -----------------------------------------------------------------  

Requerente: Breugma – Sociedade de Gestão e Empreendimentos Imobiliários, S.A. -----  

Local da Obra: Ponta da Baleeira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -----------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento com o Alvará n.º 3/2008 ---------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado, com fundamento na informação técnica de vinte 
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e seis de agostos de dois mil e vinte e dois e parecer do Diretor de Departamento 

de Planeamento e Gestão Urbanística de doze de setembro de dois mil e vinte e 

dois, remeter o pedido para a apreciação e deliberação da Digníssima Assembleia 

Municipal de Albufeira, no quadro das respectivas competências, relativamente ao 

ponto 7.2 daquela mencionada informação (por força do disposto na alínea q) do 

número um do artigo vigésimo quinto da Lei número setenta e dois, barra, dois mil 

e treze de doze de setembro, na redação em vigor). ------------------------------------  

Mais foi deliberado, dar conhecimento da presente à requerente. ---------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 38364 de 18/11/2011; 38977 de 24/11/2011; 9278 de 

09/03/2012; 8353 de 06/03/2013; 31524 de 16/07/2019; 48658 de 11/11/2019; 

51380 de 25/11/2019; 21613 de 28/05/2020; 50786 de 18/11/2020; 43043 de 

13/08/2021; 55021 de 25/10/2021 e 35519 de 30/06/2022 ------------------------------  

Processo n.º: LOT497/2004 ------------------------------------------------------------------  

Requerente: Breugma - Sociedade de Gestão e Empreendimentos Imobiliários, S.A. -----  

Local da Obra: Ponta da Baleeira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -----------------  

Assunto: Licença – Alteração de loteamento com o Alvará n.º 4/2008 ---------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado com fundamento na informação técnica de vinte e 

três de agosto de dois mil e vinte e dois, parecer do Chefe de Divisão de Gestão 

Urbanística de trinta e um de agosto de dois mil e vinte e dois e do Diretor de 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística de doze de setembro de dois 

mil e vinte e dois, remeter o pedido para a apreciação e deliberação da digníssima 

Assembleia Municipal de Albufeira, no quadro das respetivas competências, 

relativamente ao ponto 7.2 daquela mencionada informação (por força do disposto 

na alínea q) do número um do artigo vigésimo quinto da Lei número setenta e dois, 

barra, dois mil e treze de doze de setembro, na redação em vigor). -----------------  

Mais foi deliberado, dar conhecimento da presente à requerente. ---------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 57079 de 21/12/2020 -----------------------------------------  

Processo n.º: 84/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Manuel Fernando da Conceição Gameiro ---------------------------------------  

Local da Obra: Rua 5 de Outubro, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -----------------  

Assunto: Licença – Construção de um silo de parqueamento automóvel ---------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de trinta e um de agosto de dois mil e 

vinte e dois, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

20 de setembro de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

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): 27893 de 26/05/2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: 20/2014 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Elizabete Rodrigues Afonso Moringa ------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro Malpique – Lote 6, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ----------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar – Legalização ----------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de três de agosto 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):20722 de 22/05/2020; 18287 de 08/04/2021 e 24054 de 

04/05/2022 -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 22/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: José António da Silva Coelho ---------------------------------------------------  

Local da Obra: Brejos, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -----------------------------  

Assunto: Licença – Demolição da edificação existente e construção de edificação 
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multifamiliar -----------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que, neste processo, considerando a 

pretensão do requerente observa-se que são feitas pelos técnicos uma série de 

exigências que não são de lei, e que penalizam claramente aquele, considerando 

aquilo que é o conjunto de investimentos que estão a ser pensados em 

infraestruturas à volta do projeto. Considerando aquilo que está aqui em causa, 

pergunta se faz sentido transmitir coisas ao requerente, neste caso, que não tem 

fundamento legal. Está aí um conjunto de exigências, desde estacionamento com 

sistemas de drenagem, com tratamento de águas, que está a ser feito, parece-

lhe que isto é uma exigência abusiva para aquilo que é a pretensão do requerente. 

Pergunta é se faz sentido transmitir isso e que fundamento legal é que isso tem. ---  

O senhor diretor do departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, arquiteto 

Eduardo Viegas, disse que no âmbito do procedimento há consultas ao DISU, e 

cada serviço informa no âmbito das suas atribuições. Disse que eles, do ponto de 

vista da gestão urbanística, fazem a compilação, e nessa componente, têm aqui o 

parecer do senhor chefe da DGU que ultrapassa aqui um conjunto dessas 

exigências, nomeadamente, dos RSU`s, e por aí fora, e mesmo a questão do 

estacionamento também está aqui ultrapassada no parecer daquele dirigente, 

exatamente por falta desse enquadramento. Referiu que essa questão está 

sanada, agora eles não apagam o que as outras pessoas escrevem, podem é depois, 

por cima, dizer o que é que se aplica ou não se aplica, e é o que está aqui feito, 

no âmbito deste procedimento. Os RSU`s, obviamente, que faz sentido existir 

naquela zona, agora não pode cada zona turística … que acontece, que é o que têm 

tido em termos de pareceres dos serviços, cada coisa que acontece, exigem um 

conjunto desse tipo de apoio. Faz sentido que seja estudado na zona, e a mesma 

coisa ao estacionamento, tem estacionamento na zona. Isto conta a história das 

consultas e das informações, no fim, temos os pareceres do chefe e do diretor, e 

agora a deliberação de Câmara, em cima, que aprova nos termos do parecer do 

chefe e do diretor, que descreve como é que as coisas estão, e não podem apagar 

o que os outros escreveram. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho referiu que o que está aqui e acaba por, de 

alguma maneira, confirmar um pouco o que ele está a dizer, é que há aí um 

conjunto de exigências que, de certo modo, não tem sustentação legal, e está-se 

a fazer ao requerente. ----------------------------------------------------------------------  
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O senhor arquiteto Eduardo Viegas disse que elas foram colocadas pelos serviços, 

mas elas não são integradas na decisão final. --------------------------------------------  

Foi, por maioria, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado, nos 

termos do parecer técnico de treze de agosto de dois mil e vinte e dois e do 

parecer do Diretor de Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística de 

doze de setembro de dois mil e vinte e dois. ---------------------------------------------  

Absteve-se o senhor vereador António Coelho. -------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 30403 de 22/07/2020; 2424 de 13/01/2022; 4332 de 

25/01/2022 e 30402 de 02/06/2022 -------------------------------------------------------  

Processo n.º: 76/2007 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Licença – Construção de edificação multifamiliar com piscina ----------------  

Local da Obra: Torre da Medronheira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -----------  

Assunto: Licença – Construção de edificação multifamiliar com piscina --------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado, aprovar o projeto de arquitetura condicionado, 

nos termos do parecer do Diretor de Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística de doze de setembro de dois mil e vinte e dois, do Chefe da Divisão 

de Gestão Urbanística de vinte e nove de agosto de dois mil e vinte e dois e da 

informação técnica de doze de agosto de dois mil e vinte e dois. ----------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 32424 de 04/08/2020; 56455 de 02/11/2021; 9739 de 

22/02/2022; 27470 de 19/05/2022 e 38084 de 13/07/2022 ----------------------------  

Processo n.º: 44/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: P.M.A. – Construções e Imobiliária, Ld.ª  --------------------------------------  

Assunto: Licença Local da Obra: Praceta Manuel José de Paiva – Lote 15 – Vale Carro, 

freguesia de Albufeira e Olhos D’Água – Estabelecimento de restauração e bebidas -----  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado, 

nos termos do parecer técnico de cinco de agosto de dois mil e vinte e dois. --------  

 Requerimento (s) n.º (s): 21331 de 27/05/2020; 31229 de 14/06/2021; 9694 de 

22/02/2022; 30796 de 03/06/2022 e 37161 de 08/07/2022 ----------------------------  

Processo n.º: 304/2007 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Joaquim José Rodrigues Piçarra -----------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Parra, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Demolição de edificação existente e construção de conjunto 

habitacional, piscinas e muros de vedação ---------------------------------------------------  
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Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado, 

nos termos do parecer técnico de vinte e nove de agosto de dois mil e vinte e 

dois. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 37180 de 30/07/2018; 29694 de 21/07/2020; 45737 de 

27/10/2020; 930 de 07/01/2021; 45638 de 31/08/2021; 61574 de 30/11/2021; 1575 

de 10/01/2022; 10873 de 28/02/2022 e 14743 de 17/03/2022 --------------------------  

Processo n.º: 759/1979 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carlos Henrique dos Santos Cruz Rebelo --------------------------------------  

Local da Obra: Patroves, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água---------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação plurifamiliar -----------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado, 

nos termos do parecer técnico de oito de agosto de dois mil e vinte e dois. ----------  

 Requerimento (s) n.º (s): 17807 de 08/05/2015; ECMA46663 de 17/12/2015; 18930 

de 13/05/2016; ECMA4854 de 06/02/2017; 20018 de 30/04/2018; 45723 de 

28/09/2018; 49649 de 25/10/2018; 26574 de 13/06/2019; 45642 de 31/08/2021; 

61567 de 30/11/2021 e 371 de 04/01/2022 ------------------------------------------------  

Processo n.º: 28/2015 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carlos Henrique dos Santos Cruz Rebelo --------------------------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, freguesia de Paderne -----------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de lar de idosos e residências assistidas -------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado, 

nos termos do parecer técnico de oito de agosto de dois mil e vinte e dois. ----------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6532 de 04/02/2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 14/2013 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Deltamar, Ld.ª  ------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Quinta da Palmeira – Caliços, freguesia de Albufeira e 

Olhos D’Água ----------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Vistoria – Recepção Provisória e redução de caução prestada --------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado, nos termos do parecer do Chefe da Divisão de 

Fiscalização e Vistorias de dois de agosto de dois mil e vinte e dois, proceder à 

libertação da garantia bancária prestada no valor de setenta e sete mil, 

quatrocentos e noventa e três euros e sessenta e nove cêntimos. ----------------------  
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 Requerimento (s) n.º (s): 21447 de 16-05-2019 e 51504 de 11/10/2021 ----------------  

Processo n.º: 301/2001 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Banco Comercial Português, S.A. -----------------------------------------------  

Local da Obra: Matos de Baixo, freguesia de Paderne --------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação unifamiliar (legalização) ---------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de catorze de setembro 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): 10071 de 22-02-2021 ------------------------------------------  

Processo n.º: 15IP/2021 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Septhan Brock ------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Montes Juntos, freguesia da Guia -------------------------------------------  

Assunto: Informação Prévia – Alteração de Fachada, construção e piscina e de 

pequenas construções de apoio – legalização-------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de catorze de setembro 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 
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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): 37056 de 07/07/2022 -----------------------------------------  

Processo n.º: 06/2022/37056 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Telma Filipe Mouroso -----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Paraíso, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------  

Assunto: Certidão compropriedade -----------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar certificar que a Câmara não vê 

inconveniente na aquisição do prédio em causa em regime de compropriedade, nos 

termos do parecer do Diretor de Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística de catorze de setembro de dois mil e vinte e dois e da informação 

técnica de vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e dois. ----------------------------  

Requerimento (s) n.º (s): 38667 de 15/07/2022 --------------------------------------------  

Processo n.º: 06/2022/38667 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Carlos Alberto Duarte de Abreu Steiniger e Mulher--------------------------  

Local da Obra: Vale Carro – Roupeira – Praia da Falésia, freguesia de Albufeira e Olhos 

D’Água -----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Certidão compropriedade -----------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar certificar que a Câmara não vê 

inconveniente na aquisição do prédio em causa em regime de compropriedade, nos 

termos do parecer do Diretor de Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística de catorze de setembro de dois mil e vinte e dois e da informação 

técnica de vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e dois. ----------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 40299 de 25/07/2022 -----------------------------------------  

Processo n.º: 656/1978 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Nicholas Jason Tokely e Outra -------------------------------------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, freguesia de Paderne -----------------------------------------  

Assunto: Certidão compropriedade -----------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar certificar que a Câmara não vê 

inconveniente na aquisição do prédio em causa em regime de compropriedade, nos 

termos do parecer do Diretor de Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística de catorze de setembro de dois mil e vinte e dois e da informação 

técnica de vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e dois. ----------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 37099 de 07/07/2022 -----------------------------------------  
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Processo n.º: 06/2022/37099 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Rosilaine Solange Santana Teodósio -------------------------------------------  

Local da Obra: Cortesões, freguesia de Ferreiras ------------------------------------------  

Assunto: Certidão compropriedade ----------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar certificar que a Câmara não vê 

inconveniente na aquisição do prédio em causa em regime de compropriedade, nos 

termos do parecer do Diretor de Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística de catorze de setembro de dois mil e vinte e dois e da informação 

técnica de vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e dois. ----------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 25146 de 13/05/2021; 4163 de 24/01/2022 e 45016 de 

23/08/2022 -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 31/2021 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Tito Ezequiel Marques Duarte--------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua da Oficina – Lote 6 – Vale Parra, freguesia da Guia --------------------  

Assunto: Exposição – Construção de edificação ---------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de desistência, nos termos do 

parecer técnico de catorze de setembro de dois mil e vinte e dois. -------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 17683 de 06/04/2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: 587/1988 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sophie Ana Moita Dias Ramos --------------------------------------------------  

Local da Obra: Tavagueira, freguesia da Guia -----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação unifamiliar – legalização ---------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de catorze de setembro 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 
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horas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 8159 de 10/02/2021; 62714 de 07/12/2021; 17181 de 

30/03/2022; 22310 de 27/04/2022 e 34405 de 24/06/2022 ----------------------------  

Processo n.º: 24/2021 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Albano Olivério Gonçalves ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Parra, freguesia da Guia ------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação, piscina, casa das máquinas e 

muros de vedação -----------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta o parecer do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística datada de catorze de setembro de dois mil e vinte e dois. ---------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 5795 de 31/01/2021 -------------------------------------------  

Processo n.º: 21CP/2021 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Bruno Miguel Baptista de Moura Mendes --------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho – Praia da Galé, freguesia da Guia ----------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de edificação unifamiliar -----------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado que, nos termos e com os fundamentos expressos 

na informação técnica de treze de setembro de dois mil e vinte e dois, mandar 

notificar o requerente da intenção de proceder à inviabilização da operação 

urbanística, em face das desconformidades com as normas legais e regulamentares 

aplicáveis. -------------------------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis 

horas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais delibera esta Câmara dar conhecimento à Divisão de Fiscalização e Vistorias. -  

 Requerimento (s) n.º (s): 20113 de 30/04/2018; 44481 de 20/10/2020; 17901 de 

04/04/2022 e 24538 de 06/05/2022 -------------------------------------------------------  

Processo n.º: 9CP/2018 -----------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Magda Alexandra da Cruz de Carvalho Brito ----------------------------------  

Local da Obra: Beco dos Lírios, n.º 19 – Correeira, freguesia de Albufeira e Olhos 

D’Água -----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de Piscina ---------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de sete de setembro de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 18686 de 07/05/2020; 14729 de 19/03/2021; 46479 de 

02/09/2022 -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 6/1982 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Renée Klaassen Teixeira da Cruz -----------------------------------------------  

Local da Obra: Alcorcovada, Lote 4ª, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de moradia unifamiliar, piscina, casa de 

máquinas e muro de vedação ------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por maioria, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação da 

Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de treze de setembro de 

dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de sessenta dias para resposta. ---------  

Absteve-se o senhor vereador António Coelho. -------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 55418 de 27/10/2021 e 42967 de 09/08/2022 -------------  

Processo n.º: 33/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Catarina Alexandra Inácio Curado ---------------------------------------------  

Local da Obra: Vale da Azinheira – Lote A24, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ----  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar -------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta o parecer técnico de catorze de setembro de dois mil e 

vinte e dois. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 36736 de 12/07/2021; 41189 de 29/07/2022 e 45571 de 

26/08/2022 -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 19/2018 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Rui Manuel Rodrigues Gonçalves ------------------------------------------------  

Local da Obra: Alcaria, freguesia de Paderne -----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação para estabelecimento de turismo rural ------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  
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Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura, nos termos do 

parecer técnico de catorze de setembro de dois mil e vinte e dois. -------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 13241 de 11/03/2021 -------------------------------------------  

Processo n.º: 21IP/2021 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Roberto Alexandre Coelho Cristina --------------------------------------------  

Local da Obra: Almeijoafras, freguesia de Paderne -----------------------------------------  

Assunto: Informação Prévia – Construção de edificação unifamiliar, piscina e muro de 

vedação ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado considerar viável o pedido condicionado, nos 

termos da informação técnica de trinta e um de agosto de dois mil e vinte e dois. --  

 Requerimento (s) n.º (s): 19793a de 16/04/2021; 34037 de 22/06/2022 e 33946 de 

22/06/2022 -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 3367/1973 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Catarina Mendes de Almeida Iglésias de Oliveira e Outro --------------------  

Local da Obra: Quinta da Balaia – Lote 66, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação unifamiliar com piscina ----------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura, nos termos do 

parecer técnico de catorze de setembro de dois mil e vinte e dois. -------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 19412 de 14/04/2021 e 38228 de 13/07/2022 --------------  

Processo n.º: 155/2003 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Manuel Amado Rodrigues -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Orada – Lote 32, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água-------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia unifamiliar com piscina e muro de vedação – 

legalização -------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura, nos termos do 

parecer técnico de catorze de setembro de dois mil e vinte e dois. -------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 12923 de 10/03/2021 e 40834 de 28/07/2022 --------------  

Processo n.º: 23/2021 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Argumento Aprumado, Ld.ª  ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua de São José – Lote 3 – Lagoas, freguesia de Ferreiras ----------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação multifamiliar com muro e piscina ------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 
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técnica de vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo 

de sessenta dias para resposta. ------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 13356 de 12/03/2021; 9873 de 23/02/2022; 29160 de 

26/05/2022 e 44307 de 17/08/2022 -------------------------------------------------------  

Processo n.º: 18/2021 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Jean Pierre Gaston Y. Mathey --------------------------------------------------  

Local da Obra: Urbanização Clube Albufeira – Lote 74, freguesia de Albufeira e Olhos 

D’Água -----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar, piscina e muro ------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura, nos termos do 

parecer técnico de catorze de setembro de dois mil e vinte e dois. -------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 47958 de 12/09/2022 e 48504 de 14/09/2022 -------------  

Processo n.º: 8EA/2018 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Albumarina – Sociedade Gestora de Marinas, S.A. ----------------------------  

Local da Obra: Marina de Albufeira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água --------------  

Assunto: Licença – Recinto, instalação e funcionamento de recinto improvisado, 

colocação de Tenda, Estrado e Palco “Never Ending Summer” ------------------------------  

Ratificação de Despacho ----------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Albufeira, proferido em quinze de setembro de dois mil e 

vinte e dois, ao abrigo do disposto no número três do artigo trigésimo quinto da 

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

homologando-se, assim, o deferimento do pedido de licença para instalação e 

funcionamento de recinto improvisado, apresentado pela “Albumarina – Sociedade 

Gestora de Marinas, S.A.”, em doze de setembro de dois mil e vinte e dois, sob o 

requerimento número 47958. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6775 de 04/02/2021 e 36228 de 04/07/2022 --------------  

Processo n.º: 14/2021 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Alain Sanches e Annie Marie – José Ughetto Sanches ------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar, piscina, casa das máquinas e 

muros de vedação -----------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por maioria, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é requerido, 
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tendo em conta o parecer técnico de quinze de setembro de dois mil e vinte e dois 

e informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de quinze 

de setembro de dois mil e vinte e dois. ----------------------------------------------------  

Absteve-se o senhor vereador António Coelho. -------------------------------------------  

= 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 doze horas, foi a reunião 

encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser assinada pelo senhor 

presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, diretora de 

Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que secretariei. --------  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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