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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 4 DE OUTUBRO DE 2022 

Ao quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de 

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

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

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

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

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

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

Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e 

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

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

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

= AUDIÇÃO DO PÚBLICO =  

O senhor presidente saudou os presentes, deu as boas vindas a esta reunião pública e a 

seguir deu a palavra ao primeiro munícipe inscrito. ------------------------------------------  

− Vasco Barreto - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Eu gostava de 

esclarecer aqui uma situação que para mim está um bocado confusa, isto em relação aos 

aparelhos que a câmara mandou instalar para controlar o excesso musical dos bares. Eu 

tive que instalar um aparelho desses já há anos, instalaram o aparelho avariado, teve 

vários anos que não funcionou e depois eu agora fiz aí uma crítica à Polícia Municipal e a 

Polícia Municipal no outro dia foi logo lá ao bar, isso é tradição já. É com a Polícia 

Municipal, é com a GNR, é com os fiscais da câmara, é tradição, mas isso a mim não me 

incomoda. A Polícia Municipal foi lá que o aparelho estava avariado, eu chamei o rapaz 

de Paderne, ele esteve a reparar o aparelho que tinha montado avariado e ainda tive 

que pagar cinquenta euros, bom, mas adiante. Eu tenho aqui, segundo parece, uma 

postura camarária aprovada em Diário da República, artigo n.º 11, que diz que a 

responsabilidade da fiscalização da música dos bares é da câmara municipal e aparece 

lá o senhor de Paderne a cobrar cento e oitenta e quatro euros do trabalho, 

plataforma, não sei quê, não sei quê, controlar a música. Há aqui uma coisa que eu não 

percebo, eu paguei já cento e oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos, tenho aqui a 

fatura. Há aqui uma coisa que eu não percebo, há aqui uma empresa privada a fazer 

fiscalização policial do meu estabelecimento, há uma empresa privada a fazer 

fiscalização policial do meu estabelecimento quando o artigo n.º 11 diz que isto é da 

responsabilidade da câmara. Eu já agora gostava que o presidente me esclarecesse o 
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que é que se passa com isto e qual é o andamento desta história, não é? Isto aqui está-

me a cheirar a coisa muito esquisita, já agora queria ouvir a sua versão. Mas ó senhor 

presidente, se isso fosse a câmara a cobrar uma taxa, é mais uma, é mais uma, agora 

uma empresa privada.” ------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente explicou que não se trata de uma taxa. ---------------------------  

− Vasco Barreto - O munícipe interveio novamente dizendo: “Não, não, é uma taxa, 

está aqui cento e oitenta e quatro euros, é uma taxa, está aqui cento e oitenta e quatro 

euros e cinquenta cêntimos.”------------------------------------------------------------------    

O senhor presidente perguntou onde estava indicado o valor. --------------------------  

− Vasco Barreto - O munícipe respondeu dizendo: “Está aqui na fatura.” -----------------  

O senhor presidente perguntou se o munícipe tinha mais alguma questão. -------------  

− Vasco Barreto - O munícipe interveio novamente dizendo: “Já agora, eu há dez anos 

que não vou tomar banho ao mar, agora isto está tudo vedado para mim. Eu comprei um 

triciclo elétrico, não sei onde é que vou parar o triciclo para ir tomar banho ao mar, 

tenho que andar sensivelmente um quilómetro ou dois. Se a câmara me desse um papel 

qualquer para eu ir até ao túnel, ou ir ao elevador, eu agradecia, se não der, a mim 

também não me incomoda, vou a pé. Portanto agora queria que o senhor presidente me 

esclarecesse porque é que eu estou a pagar cento e oitenta e quatro euros a uma 

empresa privada para fazer fiscalização policial que compete à Polícia Municipal, isso é 

que eu não estou a perceber. Era só isto.” ---------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que compete ao município fazer a fiscalização dos níveis 

de ruído, mas os cento e oitenta e quatro euros são relativos a uma reparação 

privada. ----------------------------------------------------------------------------------------   

− Vasco Barreto - O munícipe interveio novamente dizendo: “Não, não, isto não é 

reparação, isto é fiscalização.” ---------------------------------------------------------------  

O senhor presidente explicou que a empresa não tem capacidade para fazer 

fiscalização. -----------------------------------------------------------------------------------   

− Vasco Barreto - O munícipe interveio novamente dizendo: “Está aqui uma 

fiscalização de cento e oitenta e quatro euros, uma fiscalização policial.” -----------------  

O senhor presidente reiterou que a empresa não está autorizada a fazer 

fiscalização, nem foi contratada pela autarquia para esse efeito.----------------------  

− Vasco Barreto - O munícipe interveio novamente dizendo: “Mas não é isso que está 

em causa, o que está em causa é que o rapaz está de férias em Copacabana, no Rio de 

Janeiro, à conta do orçamento da rapaziada, mas isso é outra questão. Agora isto que 

eu tenho aqui não é reparação nenhuma, isto é uma taxa anual que tem que ser paga 
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todos os anos a essa empresa de Paderne.” --------------------------------------------------  

O senhor presidente sugeriu que o munícipe apresentasse uma queixa. ----------------  

− Vasco Barreto - O munícipe interveio perguntando: “Vou ao Ministério Público?” ------  

O senhor presidente sugeriu que o munícipe apresentasse a queixa na GNR com 

conhecimento ao município. ------------------------------------------------------------------  

− Vasco Barreto - O munícipe interveio novamente perguntando: “Faço uma queixa por 

escrito à guarda?” -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu afirmativamente. Sugeriu depois que o munícipe 

fizesse um requerimento para tentar chegar com o seu triciclo elétrico mais 

próximo da praia. -----------------------------------------------------------------------------   

− Vasco Barreto - O munícipe interveio novamente dizendo: “Se não for assim tenho 

que andar um quilómetro a pé. A praia parece a praia de Copacabana, tenho que andar 

um quilómetro a pé.” --------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção do munícipe e deu a palavra à pessoa 

seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------  

− Humberto Santos - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia uma vez 

mais senhor presidente, senhores vereadores. O que me traz novamente aqui à câmara, 

a esta reunião, é manifestar-me sobre a colocação dos contentores do lixo no beco das 

Âncoras e responder pessoalmente ao vosso email datado de vinte e quatro de agosto, 

em que referem que os contentores se encontravam no seu local original, o que é 

mentira, mentira, reitero. Aliás o processo de pintura no chão a delimitar o espaço em 

que os caixotes do lixo se encontram atualmente, que ocorreu em julho passado, é 

kafkiano e só demonstra que este executivo não tem voz de comando, pois o senhor 

presidente tinha-se comprometido a ir ao local e na sua ausência alguém tomou decisão 

passando por cima da sua palavra. Assim, venho uma vez mais informar vossa excelência 

que continua a ser mal informado pelos seus colaboradores e pelos serviços desta 

câmara, conforme poderá constatar depois da minha exposição. Quando comprei o meu 

imóvel em onze de janeiro de dois mil e cinco, no beco das Âncoras, em Albufeira, os 

caixotes do lixo encontravam-se no descampado, onde hoje é o lote 70, assim como os 

ecopontos que se encontravam virados para a avenida Infante Dom Henrique. Aquando 

da construção do lote 70 retiram os caixotes do lixo e foram colocá-los ao fundo do 

beco, assim como os ecopontos que estavam virados para a avenida Infante Dom 

Henrique, desviando-os de onde estavam para o passeio em frente ao lote 71, deixando-

os de tal forma que uma pessoa com um carrinho de bebé mal conseguia passar, em 

virtude de o passeio não ser muito largo. Posteriormente passaram para o outro lado da 
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avenida Infante Dom Henrique onde o passeio é suficientemente largo. Isto porque ao 

tempo desloquei-me à câmara e falei com o senhor engenheiro Filipe André, que se 

prontificou de imediato a dar ordens para serem removidos. O que é verdade é que os 

caixotes do lixo desde sempre têm andado a ser empurrados de um lado para o outro 

por não existir a coragem e a determinação de uma vez por todas os colocarem na 

avenida Infante Dom Henrique onde se encontra o ecoponto e desta forma acabar com 

este assunto que é ridículo e que em nada dignifica este executivo, dada a forma como 

tem tentado branquear este assunto. Senhor presidente, continuamos a não entender, 

e digo continuamos porque não sou só eu, conforme é do seu conhecimento, o porquê da 

não remoção dos caixotes do lixo do fundo do beco para um sítio mais apropriado. 

Reiterando uma vez mais o barulho que o carro do lixo faz durante a noite, uma, duas, 

três da manhã, quando vai ao fundo do beco a carregar e a descarregar os caixotes, 

nomeadamente na época de verão, a dificuldade que o carro tem de se deslocar até ao 

fundo do beco. É pena que os senhores vereadores não se interessem sobre esta 

situação, convido-vos a deslocarem-se ao local para perceberem do que eu falo e mais 

pelos treze proprietários, conforme exposição enviada para esta câmara que terá caído 

em saco roto. Por último reitero a vossa excelência que a minha intervenção conste em 

ata, assim gostaria de deixar entregue uma cópia novamente deste documento.” ---------   

O senhor presidente disse que esteve no local com o senhor engenheiro Filipe 

André e com o senhor engenheiro Paulo Batalha, como é do conhecimento do 

munícipe, tendo ficado combinado que esta situação seria resolvida no fim do 

verão. Afirmou depois que no local poderão existir algumas guerras, mas que o que 

interessa é resolver a questão. Referiu também que as palavras do munícipe não 

correspondem à verdade. --------------------------------------------------------------------    

− Humberto Santos - O munícipe interveio novamente perguntando: “Senhor 

presidente, então promete que depois do verão a situação ficará resolvida?” -------------  

O senhor presidente considerou que o envio do email foi extemporâneo. --------------   

− Humberto Santos - O munícipe interveio novamente dizendo: “Eu estou apenas a 

responder, eu vim aqui, senhor presidente, só responder ao email.” ------------------------  

− Vasco Barreto - O munícipe interveio novamente dizendo: “Ó senhor presidente, 

esqueci-me aqui de uma coisa na minha rua, lá na minha rua, no largo ao lado que não 

tem nome, ainda não foi batizado, mas há de ser um dia antes de vir aí a terceira 

guerra mundial, ainda não tem nome aquele largo. No início da rua do Saco, não sei quem 

foi que instalou lá uns bancos de madeira deste tamanho. Há anos, um banco enorme 

deste tamanho, o banco está apodrecido, está todo podre, ninguém sabe quem lá pôs o 
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banco. Eu já fiz duas cartas à câmara, há não sei quantos meses, ainda lá continua o 

banco. É sinal que ninguém liga a nada.” ------------------------------------------------------  

O senhor presidente perguntou se o banco estava no início da rua do Saco. ----------  

− Vasco Barreto - O munícipe respondeu dizendo: “No largo contiguo à rua do Saco. Lá 

na rua ao lado que é a rua do Pico Alto, que o nome está trocado, aquilo não é a rua do 

Pico Alto, é a rua Dom Afonso III, mas enfim, isso há centenas de ruas trocadas, 

centenas não, dezenas. Na rua ao lado que é a rua do Pico Alto, está lá o nome por 

engano, arrancaram quatro pilaretes para fazer uma obra lá em baixo. Os pilaretes 

estiveram meses e meses ali no chão, quatro pilaretes daqueles assim pretos ou 

castanhos. Estiveram meses e meses no chão, a obra está embargada, está parada, o 

camião foi embora, os pilaretes estiveram lá não sei quantos meses no chão. Eu fiz uma 

carta à câmara para saber onde é que paravam os pilaretes, desapareceram. Apareceu 

lá um senhor, veio tapar os buracos dos pilaretes, tapou os buracos dos pilaretes com 

terra. Então quer dizer, não tapou os buracos com as pedras porquê? Chegou lá, são 

quatro pilaretes, tapou os buracos com terra e foi embora, não pôs as pedras porquê? 

Aquilo é calçada grossa, larga, então o homem tapou os buracos, foi embora e não pôs 

as pedras porquê? Outra, é a segunda questão, já liguei à câmara, uma carta, ninguém 

ligou nenhuma. A terceira questão: lá ao lado mora a arquiteta Célia, que é aqui 

arquiteta da câmara, se não estou em erro, esteve uma semana a jogar água para a rua. 

Eu tive que comunicar à câmara, ao fim de uma semana, que aquilo há uma semana 

estava a jogar água para a rua. Arrebentou um cano lá junto à parede da arquiteta. Eu 

fui ali àquelas instalações ao pé do cemitério novo, a senhora que lá estava disse: “Não, 

isso não é aqui, você tem que ir lá.” Ouça lá minha senhora, não vou a lado nenhum, eu 

não sou funcionário da câmara, não vou a lado nenhum, a senhora resolva o assunto, se 

não quiser resolver não resolva, para mim é igual, vou-me já embora. De maneira que a 

senhora comunicou logo, como era arquiteta da câmara, comunicou logo. No outro dia já 

estavam lá os homens a reparar o tubo, repararam o tubo, há mais de um mês está lá as 

pedras no meio do chão e a terra espalhada no meio da rua e as pedras no meio da rua. 

Há mais de um mês, então ninguém vai tapar o cano da água? Eu já comuniquei isso à 

câmara, também ninguém ligou nenhuma. Portanto, são estas três questões: o banco de 

madeira já podre, os buracos dos pilaretes que não foram tapados e o cano da arquiteta 

Célia, que há mais de um mês também não está tapado. Está à espera no meio da rua, 

tudo espalhado. Eu fiz três reclamações, ninguém ligou nenhuma. Acho isto muito 

esquisito, não é? Era só isso, já chega.” ------------------------------------------------------  

Nesta altura dos trabalhos o senhor presidente passou a palavra ao munícipe que, 
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entretanto entrou na sala. ------------------------------------------------------------------  

− Leonardo Paço - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Bom dia a todos, a 

minha intervenção tinha a ver com a gestão do tempo, aliás foi um tema que já foi aqui 

falado e que vai agora também à próxima assembleia municipal e sei que já houve uma 

reunião de líderes e que chegaram a um acordo com o qual eu não concordo. Aliás aquilo 

que ouvi ser dito também vai de encontro um pouco à minha ideia. Eu acho que a gestão 

de tempo tem que ser feita de uma forma democrática e digo isto: se os eleitos são x, 

o tempo é y, o tempo deve ser dividido pelas pessoas que são eleitas de forma 

igualitária. Não é a proposta que está em cima da mesa, é uma proposta que de alguma 

forma vai deixar alguns elementos a falarem cinco minutos e outros a terem 1.4, um 

minuto e quarenta de voz antes do período da ordem do dia. Portanto eu queria ver se, 

e aqui estão representados de todos os partidos, com esta minha intervenção ver se 

apelava aqui a algum bom senso para que realmente imperasse e que a gestão de tempo 

fosse realmente uma gestão democrática, no sentido em que todos têm o mesmo direito 

de falar o mesmo tempo e não uns cinco minutos, outros quatro, outros 1.4, ou seja o 

que for, está bem? Obrigado.” ----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente perguntou se mais alguém queria intervir e como não houve 

mais inscrições disse que se iria iniciar o período antes da ordem do dia. ------------  

= PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador António Coelho disse que o Hotel Júpiter tem realizado um conjunto 

de eventos e vários munícipes o contactaram dando nota que chamaram a GNR em 

diversas ocasiões e também participaram à Polícia Municipal que no período entre a 

meia-noite e as duas da manhã, de uma forma repetida, têm acontecido nas áreas 

exteriores do hotel concertos em que o nível de ruído é excessivo, sendo mesmo audível 

num raio de um quilómetro, o que incomoda as pessoas dentro das suas casas. Explicou 

depois que em sua casa, em Vale Pedras, também é audível esta música. Referiu ainda 

que uma das munícipes deu conta que participou este ruído às autoridades e depois de 

as mesmas se deslocarem ao hotel, nada foi feito. Afirmou seguidamente que não 

identificou qualquer licença especial de ruído que a autarquia tenha emitido para este 

período, pelo que perguntou se existe algum relatório da Polícia Municipal sobre o ruído 

noturno no Hotel Júpiter, ou se foi feita alguma participação sobre este ruído. Alertou 

depois para a necessidade de o município estar atento a esta situação, uma vez que 

está a incomodar muitas pessoas e existe legitimidade para as reclamações que estão a 

aparecer. Solicitou também os critérios para atribuição de apoios, bem como os planos 

de atividades, orçamentos e relatórios de prestação de contas das entidades apoiadas. 
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Lembrou ainda que esta documentação foi prometida pelo senhor vice-presidente, mas 

ainda não foi entregue. Informou seguidamente que na presente tarde estará 

disponível para analisar esta documentação, uma vez que lhe importa muito conhecer o 

teor da mesma, até para tentar perceber a razão de ser de se dar um apoio a uma 

determinada associação, enquanto se dá um outro valor a outra. Pediu depois o ponto de 

situação das coimas, multas e penalizações relativas à iluminação de Natal de dois mil e 

vinte e um. Questionou seguidamente que tipo de iluminação de Natal está a ser 

considerada para este ano, tendo em conta o panorama de crise energética mundial. 

Sugeriu depois que se decorassem zonas nobres de forma simbólica, como é o caso das 

áreas envolventes às igrejas e eventualmente as entradas principais, devendo optar-se 

por uma iluminação minimalista para reduzir custos e também alinhada com esta 

preocupação de reduzir custos. --------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que também está preocupado com a questão do 

ruído no Hotel Júpiter. Pediu depois os relatórios dos audímetros para perceber 

melhor a questão do ruído no concelho, especialmente na baixa da cidade, o que será 

muito importante para tentar perceber como está a questão dos níveis de ruído. 

Lembrou também que esta documentação já foi por várias vezes solicitada. Lamentou 

seguidamente que nada esteja a ser feito para evitar o ruído infernal que existe na 

baixa da cidade, num claro desrespeito pela Lei Geral do Ruído. Referiu depois que a 

autarquia promoveu a apresentação de autocarros elétricos e mais uma vez os 

vereadores não permanentes não foram convidados. Salientou ainda que esta 

apresentação foi feita em frente ao seu local de trabalho, tendo inclusivamente criado 

constrangimentos ao nível do estacionamento no local, dado tratar-se de um espaço 

exíguo. Disse seguidamente que ainda ponderou aparecer sem ser convidado, mas não o 

fez por respeito aos demais vereadores não permanentes. Referiu depois que o 

albufeira.pt é um meio oficial de comunicação do executivo, pelo que devia ter mais 

rigor na informação que difunde. Explicou ainda que foi dito no albufeira.pt que 

Albufeira é o único município a nível nacional com autocarros cem por cento elétricos, o 

que não corresponde à verdade, dado que através de uma simples pesquisa na Internet 

se conclui que Coimbra também já tem, Cascais também e desde dois mil e dezassete, 

Portimão também já tem, etc. Concordou seguidamente que fosse prestada a 

informação de que Albufeira também já tem estes meios, mas não se deve tentar 

passar uma mensagem falsa, o que até revela uma preocupação um bocado brega 

relativamente à imagem das pessoas. Defendeu depois que tem que haver algum rigor 

relativamente a este meio de comunicação, dado tratar-se de um meio de comunicação 
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oficial. -----------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Desidério Silva disse que esteve a consultar a listagem das obras 

que vão ser pagas através do empréstimo bancário e gostaria de adicionar mais três 

obras: toda a zona da avenida Sá Carneiro, o Pavilhão Municipal da Freguesia de 

Ferreiras e o Centro de Feiras e Exposições. ------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que na última reunião da câmara municipal já foi aprovada a 

questão das coimas a aplicar à empresa que fez a decoração de Natal do ano passado. 

Lembrou ainda que este assunto já foi alvo de audiência de interessados e o júri não 

deu provimento às razões apresentadas pela empresa, tendo por isso a câmara 

municipal aplicado na sua última reunião as devidas penalizações, nomeadamente sobre 

os equipamentos não instalados no espaço público e também com o incumprimento do 

contrato, sendo que tudo somado dá à volta de noventa e três ou noventa e sete mil 

euros. Referiu seguidamente que a empresa pode agora pagar ou interpor uma ação em 

tribunal. Informou ainda que houve uma das situações que a empresa nem sequer 

respondeu, pelo que o processo se encontra perfeitamente em andamento. Agradeceu 

seguidamente a sugestão para a iluminação de Natal do corrente ano, mas disse que 

essas propostas já foram levadas em conta no processo que está a ser preparado, 

devendo haver uma grande redução relativamente ao que aconteceu no ano passado, 

precisamente por causa da questão energética. Explicou depois que os autocarros 

elétricos fazem apenas parte de uma experiência que deverá decorrer até ao dia um de 

dezembro próximo, dia em que começa a concessão. Afirmou ainda que a referência a 

ser o único município do país com autocarros elétricos partiu da própria empresa, 

embora por enquanto só estejam a circular cinco destas unidades. Disse depois que no 

primeiro dia da concessão ainda não deverão estar todos os meios ao dispor pelo 

simples facto do problema que existe nos stocks deste tipo de material, o que também 

vai acontecer no âmbito da recolha dos resíduos sólidos. Referiu também que se trata 

de um problema a nível mundial, uma vez que o aço que anteriormente vinha da Ucrânia 

tem que ser agora fornecido pela Índia ou pela China, o que torna esta matéria mais 

escassa e mais cara. Referiu seguidamente que vai analisar a proposta do senhor 

vereador Desidério Silva de inclusão de mais obras na lista, pelo que depois falará com 

ele sobre isso. Fez depois lembrar que uma obra poderá ser realizada mesmo que não 

conste na lista de empreitadas abrangidas pelo empréstimo. -------------------------------   

O senhor vice-presidente saudou os presentes e congratulou-se com o facto das 

pessoas terem participado no período do público. Afirmou seguidamente que o problema 

do ruído já atravessa o paradigma da cidade há alguns anos, o que foi tomado em conta 
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desde o primeiro dia que o atual executivo tomou posse. Explicou ainda que têm estado 

a ser desenvolvidos esforços no sentido de resolver a situação, o que aliás tem sido 

sempre a postura do atual executivo. Referiu ainda que não sabe exatamente ao que o 

senhor vereador Victor Ferraz se referia quando utilizou a expressão brega. Disse 

depois que os serviços preparam o projeto de alteração do Regulamento Municipal do 

Ruído Ambiental do Município de Albufeira, documento que será seguramente apreciado 

pela câmara municipal. Explicou seguidamente que o primeiro passo é a constituição de 

uma comissão de acompanhamento que estará à sua responsabilidade e que será 

constituída por vários elementos: o senhor engenheiro Paulo Batalha, diretor de 

departamento, o senhor doutor José Nascimento, chefe da Divisão da Polícia Municipal, 

o senhor engenheiro Mário Viegas, da Unidade de Ambiente, a senhora engenheira 

Rossana André, da Divisão da Polícia Municipal, e a senhora doutora Filomena Cruz. 

Esclareceu depois que o executivo e os serviços estão a trabalhar para resolver este 

problema e irão resolvê-lo seguramente com a diligência necessária, precisando agora 

de tempo para o fazer. Reconheceu seguidamente que o senhor vereador António 

Coelho tinha razão e que iria solicitar aos serviços o envio do quadro indicativo do 

valor/rácio dos contratos-programa. Explicou ainda que as verbas previstas nos 

contratos-programa são necessariamente diferentes das verbas atribuídas aos clubes 

e associações para a realização de eventos, embora o próprio contrato-programa possa 

prever, por vezes, a realização de um evento ou outro. Afirmou seguidamente que o 

rácio é aplicado nos contratos-programa para definir o respetivo valor, enquanto as 

verbas destinadas aos eventos dependem em muito do tipo de despesas inerentes à 

organização dos mesmos, como aliás são exemplos muito recentes a organização de uma 

prova do Campeonato do Mundo de Pesca e também a organização de um evento de 

futevólei que ocorreu na praia dos Pescadores. Explicou depois que em ambos os casos 

as verbas com que o município apoiou estes eventos tiveram em conta aquilo que as 

respetivas federações solicitaram. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que ainda não lhe tinha sido dada resposta à 

questão do ruído provocado pelo Hotel Júpiter. ---------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse não ter conhecimento de qualquer diligência feita pela 

Polícia Municipal neste âmbito, pelo que supõe que não tenha sido apresentada qualquer 

reclamação. Afirmou depois que a câmara municipal não apreciou qualquer licença 

especial de ruído para aquele local. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho pediu que se verificasse junto da Polícia Municipal 

se existe ou não uma reclamação, até porque uma das munícipes dá conta da 
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intervenção da própria Agência Portuguesa do Ambiente, entidade que terá feito 

medições no local, embora nesse dia não se tenha realizado qualquer evento. Agradeceu 

depois a criação de uma comissão para estudar o problema do ruído, mas lembrou que 

esta assunto já tem muitos anos e que já se está a chegar a um ano de mandato do 

atual executivo. Pediu seguidamente urgência nestes procedimentos, uma vez que se 

trata de um problema que impõe alguma celeridade e urgência. Considerou depois que 

para a máquina de comunicação institucional do município importa muito que os 

vereadores não permanentes não apareçam, embora às vezes menos seja mais, pelo que 

não se percebe tanta pompa e circunstância para uma simples situação experimental. 

Considerou ainda existir uma dissonância entre o que se diz e o que acontece na 

prática. Disse depois que há que respeitar o executivo permanente e as suas iniciativas 

e ações, exigindo apenas mais respeito para com os vereadores não permanentes. 

Considerou também que o senhor vereador Victor Ferraz esteve bem na sua posição, 

pelo que demonstrou a sua solidariedade para com este edil, até porque também sentiu 

que algo não estava bem no processo de comunicação. Defendeu seguidamente que a 

comunicação deve ser rigorosa e deve ser previamente verificada por um elemento do 

executivo permanente, isto para assegurar que a informação difundida é verdadeira. 

Disse depois não estar baralhado entre os apoios concedidos no âmbito de um contrato-

programa e os apoios concedidos para os eventos, mas considerou que existe um 

conjunto mínimo de exigências que os clubes e associações devem observar, desde logo 

apresentando os seus planos de atividades, os seus orçamentos e os seus relatórios de 

prestação de contas. Lembrou ainda que existe um compromisso por parte do executivo 

permanente de apresentar determinados documentos aos vereadores não permanentes, 

o que até agora infelizmente ainda não aconteceu. Recordou também que por várias 

vezes estes documentos foram prometidos, mas que essa promessa ainda não foi 

cumprida. Perguntou seguidamente como vai ser resolvida a questão dos mercados 

municipais e das feiras. Questionou ainda se a Feira Franca deste ano se vai realizar e 

onde irá acontecer. Pediu também que lhe fosse disponibilizado o procedimento 

relacionado com o dispositivo de prevenção do concerto dos Moonspell, bem como os 

custos associados. -----------------------------------------------------------------------------     

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a questão dos autocarros tem mais a ver 

com o rigor da informação que é prestada, uma vez que se trata de um meio oficial da 

autarquia, isto para que esta informação não se confunda com propaganda. Lembrou 

depois que o senhor presidente disse numa reunião da câmara municipal que tinha os 

relatórios dos audímetros, tendo sido nesta sequência que os vereadores não 
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permanentes solicitaram a disponibilização destes relatórios. Disse seguidamente que 

existe agora a possibilidade de fazer a requalificação da Escola das Ferreiras com 

financiamento a 100%, pelo que talvez fosse possível fazer o novo pavilhão desportivo 

junto à escola, o que até ficaria mais barato para o município. -----------------------------   

O senhor presidente disse que não é verdade que o executivo permanente não queira 

que os vereadores não permanentes não apareçam, assim como também não é verdade a 

questão da propaganda, desde logo porque muitas coisas se fazem sem qualquer 

propaganda, especialmente por comparação com outros municípios. Lembrou depois que 

existem muitas coisas que fazem parte da gestão diária do município e que quem tem a 

cargo essa gestão é precisamente o executivo permanente. Defendeu também que os 

senhores vereadores não permanentes devem sempre estar presentes em eventos que 

se considerem ter um carácter mais aberto. Afirmou seguidamente que talvez seja 

possível juntar as obras de conservação e remodelação da Escola das Ferreiras às do 

novo pavilhão desportivo, embora se tenham que ver as características do terreno onde 

se poderia edificar este equipamento em termos de PDM. ----------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o mercado municipal teve que sair do 

sítio onde se encontrava por ordem do proprietário, tendo já sido encontrado um novo 

espaço, estando agora a ser elaborado o projeto e a obra para que se possa em breve 

realizar a feira quinzenal, sendo que a Feira Franca não será feita este ano, dado que 

requer mais trabalhos no local. ---------------------------------------------------------------    

O senhor vice-presidente congratulou-se pelo cordão umbilical que existe entre o 

Partido Socialista e o Movimento Albufeira Prometia, dado que parece ser cada vez 

mais notória esta ligação entre os dois. Disse depois que um vereador do Partido 

Socialista afirmou que existe uma máquina de propaganda, mas não refere que o TGV 

acaba em Lisboa, nem que o Hospital Central do Algarve deixou de ser uma prioridade, 

nem que as acessibilidades ao Concelho de Albufeira estão minimizadas, nem que o 

estado da saúde em Portugal, e em particular no Algarve, não existe, etc. Referiu ainda 

que se está a falar no contexto local, mas lembrou que o senhor vereador Victor Ferraz 

também tem responsabilidades enquanto eleito pelo Partido Socialista. Disse ainda que 

não utilizou a expressão “brega”, tendo antes sido o senhor vereador Victor Ferraz que 

o fez, expressão que nunca um membro permanente utilizou na câmara municipal. 

Referiu também desconhecer que a APA tenha sido chamada para medir os níveis de 

ruído num hotel. Afirmou seguidamente que já confunde o Partido Socialista com o 

Movimento Albufeira Prometida, uma vez que existe uma relação umbilical entre estas 

duas forças. -----------------------------------------------------------------------------------       
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A senhora vereador Cláudia Guedelha disse que os elementos solicitados pelo senhor 

vereador António Silva iriam ser entregues. -------------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho disse que tem um sentido de serviço público e está 

na câmara municipal para servir todos os munícipes. Explicou ainda que não é um 

jogador político, mas sim um servidor público. Afirmou depois que continua a ficar 

pasmado com a incapacidade de planeamento, dado que já era do conhecimento geral 

que aquilo que aconteceu aos terrenos onde se costuma realizar a Feira de Albufeira 

iria acontecer mais tarde ou mais cedo. Considerou também que esta questão não foi 

acautelada, o que traz uma interferência para uma franja da comunidade significativa, 

dado que se está a verificar uma interrupção na normal realização dos mercados 

municipais, o que não se compreende. Lembrou ainda que foi dado o prazo do próximo 

dia seis de outubro para apresentar propostas a incluir no orçamento, pelo que irá 

apresentar algumas sugestões neste âmbito. Considerou depois que é mau comparar 

Albufeira com os outros municípios só quando interessa, como aconteceu recentemente 

com a questão das perdas de água. Defendeu seguidamente que a preocupação deve ser 

sim o Município de Albufeira, pelo que a proposta para fazer intervenções estruturais 

em coisas que já vêm do passado e que não foram feitas, acabando o dinheiro por ir 

sendo desviado para outras prioridades que vão surgindo, razão pela qual agora têm que 

ser contraídos empréstimos para assegurar a realização de obras estruturantes. 

Lembrou depois que representa o eleitorado do Movimento Albufeira Prometida e como 

tal não pode deixar de estar muito preocupado com o tanto que há por fazer no 

município, como é o caso do centro de saúde, questão que já nem é falada. Defendeu 

também que esta situação tem-se vindo a agudizar, pelo que o executivo permanente 

devia pelo menos dar um sinal que está a fazer alguma coisa para a resolver. Referiu 

ainda que existem cerca de vinte mil utentes sem médico de família e que as condições 

de trabalho naquela infraestrutura não são boas. Lembrou também que faltam médicos, 

enfermeiros e auxiliares, sendo que as coisas pioraram quando o município passou a ser 

responsável por aquele equipamento, tendo inclusivamente recebido informação de que 

por vezes há médicos e enfermeiros à porta porque ninguém da empresa de segurança 

lhes abre a porta, sendo que essa empresa foi contratada pelo município. Pediu depois 

que o executivo permanente dê algum sinal que está a fazer algo para resolver os 

problemas da saúde, da habitação e da educação. -------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz explicou que não disse que o município fazia 

propaganda, tendo antes dito que algumas ações da autarquia podem ser confundidas 

com propaganda. Esclareceu ainda que a questão de haver aproximação entre o Partido 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

4 de outubro de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

Socialista e o Movimento Albufeira Prometida tem só a ver com o facto de todos os 

vereadores não permanentes estarem preocupados com os munícipes, pelo que é normal 

que por vezes exista alguma confluência de opiniões, sendo que no caso em apreço a 

questão é que os vereadores não permanentes acham que o executivo permanente nem 

sempre os trata com o devido respeito. Lembrou também que esta semana foi lançado o 

concurso do Hospital Central do Algarve, estando o mesmo previsto no Orçamento do 

Estado.-----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente solicitou que o senhor presidente tivesse em 

conta o tempo de que cada vereador dispõe para intervir, uma vez que tem havido algum 

desgoverno nesta matéria, como aliás também aconteceu recentemente na assembleia 

municipal, até porque também existe o direito de resposta. Referiu depois que a 

questão do mercado municipal não é de agora, mas de sim de março último, o que 

demonstra que se calhar os vereadores não permanentes andam um pouco distraídos. 

Afirmou seguidamente que a crítica não tem sido coincidente com a votação, ou seja, 

vota-se a favor dos apoios, mas depois faz-se uma crítica aos mesmos. Realçou ainda 

que não tem visto o senhor vereador António Coelho a apresentar qualquer proposta, 

optando sim por criticar e apontar coisas pequenas que por vezes pouco importam. 

Lembrou depois que também surge com alguma frequência a crítica que o executivo 

permanente não entrega nada do que foi solicitado, mas fez lembrar que da sua parte é 

sempre tudo entregue, para além de fazer questão de responder a todas as questões 

colocadas. Afirmou seguidamente que não aceita este tipo de críticas e que falar por 

falar não corresponde à verdade. Terminou sugerindo ao senhor vereador António 

Coelho que revisse a oposição que faz, uma vez que este não será o caminho correto. ----  

O senhor presidente disse que só a partir de janeiro do corrente ano é que o município 

começou a receber transferências relativas ao centro de saúde, transferências essas 

que considerou periclitantes, o que deve ser dito pelo governo, o que aliás foi falado 

por todos os partidos no encontro autárquico que houve em Viseu. Considerou depois 

que a questão mais importante nesta matéria não é a dos partidos, mas sim a de 

assegurar o interesse público. Lembrou seguidamente que sempre foi funcionário 

público e servidor do estado, tendo sempre cumprido as suas obrigações. Referiu 

também que numa das últimas reuniões da AMAL disponibilizou um terreno em 

Albufeira para construir o Hospital Central do Algarve. Considerou ainda que faria todo 

o sentido em aí construir o Hospital Central do Algarve, caso a opção seja a de manter 

o Hospital da Faro e o Hospital de Portimão. Defendeu depois que as pessoas devem 

saber o que se está a fazer, pelo que se poderia ir mais longe na questão 
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comunicacional. Explicou ainda que é normal que existam várias alterações orçamentais, 

uma vez que vão sempre aparecendo coisas que têm que se fazer e a simples mudança 

de uma rubrica para outra implica de imediato uma alteração orçamental. Referiu 

também que nas revisões são abertas novas rubricas, mas nas alterações basta que 

exista uma mudança de rubrica, pelo que não o aflige que sejam feitas dez ou mais 

alterações orçamentais, até porque são permitidas por lei e são perfeitamente 

razoáveis, bem como facilmente justificáveis. Reconheceu seguidamente que outras 

opiniões serão sempre admissíveis, embora seja da opinião que Albufeira se deva 

promover no exterior, não devendo ficar fechada sobre si própria. Disse depois que os 

vereadores não permanentes são convocados para muitos eventos e muitas vezes nem 

aparecem, nem dizem se vão ou não estar presentes, razão pela qual acha injusto que se 

diga que se está a tentar esconder e ofuscar os elementos do executivo não 

permanente. Referiu ainda que na área da educação já foi apresentado à câmara 

municipal um mapeamento e agora estão a ser elaborados os projetos das obras que se 

vão realizar. Explicou seguidamente que por vezes compara a situação do Concelho de 

Albufeira com outros concelhos porque parece que em Albufeira se faz tudo mal. 

Exemplificou depois com as perdas de água, capítulo em que Albufeira até é dos 

melhores concelhos a nível nacional, o que até não o satisfaz por aí além, dado que 

existe ainda muito para fazer. ----------------------------------------------------------------    

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que a forma como o município recebeu as 

novas competências, nomeadamente na área da saúde e da educação, não é fácil. 

Informou depois que tem sido realizado um trabalho exaustivo com as várias entidades 

de cada uma destas áreas, o que de resto até pode ser comprovado pelo senhor 

vereador Victor Ferraz. Afirmou seguidamente que teria todo o prazer em informar o 

senhor vereador António Coelho sobre o que tem sido feito nestas áreas, mas pediu o 

favor a este edil para não dizer que as áreas de saúde, habitação e educação estão 

descuidadas, até porque isso não é absolutamente verdade, o que pode ser facilmente 

comprovado. Referiu seguidamente que todos os dias surgem problemas, mas tem sido 

com muito empenho que se têm tentado resolver os mesmos. Disse também que o facto 

do senhor vereador António Coelho ter solicitado as despesas com as medidas de 

segurança para os eventos é mais uma prova que o executivo permanente se preocupa 

em que todos os eventos que se realizam tenham um dispositivo no local, também tendo 

em conta as dificuldades de resposta em termos de saúde que o concelho tem. Explicou 

ainda que o importante é que esta presença se verifique em todos os eventos, 

independentemente do número de pessoas que depois aparecem. Referiu ainda que 
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estará sempre ao dispor para tirar alguma dúvida. Disse também que o executivo não 

utiliza o seu trabalho diário para fazer publicações. Defendeu seguidamente que é 

preciso partir da teoria para a prática e também ser um pouco paciente para 

efetivamente as coisas acontecerem em termos de estrutura. Disse depois que no 

último mandato foram feitas cerca de sessenta e seis obras no âmbito das águas, 

embora estejam enterradas, o que faz com que as pessoas não as vejam e até esqueçam 

que elas efetivamente foram feitas, daí por vezes as pessoas falarem um pouco 

levianamente destas coisas como se nada fosse feito. --------------------------------------       

O senhor presidente disse que cada membro da câmara municipal fará a sua reflexão 

neste âmbito, sendo que na câmara municipal falam muito mais tempo os vereadores não 

permanentes que os permanentes no período antes da ordem do dia. ----------------------    

O senhor vereador António Coelho disse que leu o regulamento e sabe muito bem o que 

está considerado no período antes da ordem do dia e da hora que está disponível. 

Afirmou depois que o tempo é distribuído equitativamente pelos colegas da vereação. 

Informou seguidamente que o regulamento estabelece que se ninguém usar da palavra 

durante aquele período, se outras questões se colocarem, a gente pode continuar a ir 

colocando as questões em função daquilo que… cabendo ao senhor presidente também 

regular toda esta atividade. Disse depois que gostou muito de ouvir as intervenções, 

mas gostava que os membros do executivo permanente tivessem mais disponibilidade 

para fazer mais reuniões e pudessem assim dar aos vereadores não permanentes mais 

informação. Referiu ainda que o assunto do mercado não é de março último, uma vez 

que a autarquia recebeu aquele terreno com um compromisso de um determinado 

período de tempo, pelo que esta questão tinha que ser acautelada e pensada, evitando 

assim que o proprietário tenha agora tomado esta decisão. Reconheceu depois que 

recebeu do senhor vereador Ricardo Clemente a documentação que solicitou, mas 

continua a não chegar a documentação solicitada e prometida por outros membros da 

câmara municipal, como é o caso do senhor vice-presidente. Explicou seguidamente que 

não disse que algumas questões estavam descuidadas. Referiu também que a missão dos 

vereadores não permanentes, por imposição legal, é acompanhar, fiscalizar e criticar, 

sendo que o executivo permanente tem o dever de prestar as informações solicitadas 

pelo executivo não permanente. Referiu ainda que a informação não chega e não 

existem fóruns para discutir estas e outras matérias, sendo essa a razão pela qual os 

vereadores não permanentes fazem essa discussão na câmara municipal. Considerou 

depois que o executivo permanente não deve ficar desagradado pelo facto da conversa 

se prolongar e sugeriu que fossem criados mais encontros. Disse seguidamente que na 
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presente tarde está disponível para ouvir as informações que a senhora vereadora 

Cláudia Guedelha lhe tenha para dar na área da saúde. Lembrou também que apenas 

foram realizadas duas reuniões com os vereadores não permanentes, o que só 

aconteceu a muito custo. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

 

= ATA DA REUNIÃO DE 2 DE AGOSTO DE 2022 = 

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

de agosto 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, Victor Ferraz, António 

Coelho e a senhora vereadora Cláudia Guedelha. -----------------------------------------  

Não participou na votação o senhor vereador Desidério Silva pelo facto de não ter 

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

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

da Tesouraria do dia três de outubro de dois mil e vinte e dois, eram das quantias de: ---  

Operações Orçamentais – quarenta e sete milhões, seiscentos e nove mil, duzentos e 

vinte e um euros e seis cêntimos. -------------------------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, duzentos e 

cinquenta e dois euros e vinte e sete 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 240/2022, de vinte de setembro, que procede à décima primeira 

alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no 

Uso de Recursos, aprovado pela Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro; -------------   

 Da Portaria n.º 243/2022, de vinte e três de setembro, que altera a Portaria n.º 

338/2015, de 8 de outubro, que aprova os modelos de fatura, de recibo e de fatura-

recibo, bem como as respetivas instruções de preenchimento, de acordo com as 

redações do artigo 115.º do Código do IRS e do artigo 29.º do Código do IVA; ------------   

 Da Portaria n.º 248/2022, de vinte e nove de setembro, que procede à quarta 

A – GENERALIDADES  
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alteração à Portaria n.º 96/2004, de 23 de janeiro, que regulamenta o modelo da 

transferência da propriedade e posse dos terrenos da entidade concessionária da Rede 

Nacional de Transporte de Eletricidade afetos aos centros eletroprodutores que 

abastecem o sistema elétrico de serviço público, posteriormente reorganizado como 

Sistema Elétrico Nacional; -------------------------------------------------------------------   

 Do Decreto-Lei n.º 66-A/2022, de trinta de setembro, que determina a 

cessação de vigência de decretos-leis publicados, no âmbito da pandemia da doença 

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

 Da Portaria n.º 249-A/2022, de trinta de setembro, que suspende a atualização 

da taxa do adicionamento sobre as emissões CO2. ------------------------------------------  

= TOMADAS DE CONHECIMENTO - DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE 

COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, DELEGADAS OU SUBDELEGADAS = 

A câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo presidente, no uso de 

competências próprias ou delegadas pela câmara municipal e pelos vereadores, no uso 

de competências delegadas ou subdelegadas, as quais constam de relações que foram 

apresentadas e que ficam arquivadas na pasta de documentos respeitantes à presente 

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

O senhor vereador António Coelho disse que analisou várias situações e que há uma 

que salta à vista: em dois mil e vinte e um foi pago o valor de quarenta e cinco mil 

euros, mais IVA, pelo concerto dos Moonspell, que por questões meteorológicas 

não se realizou, tendo ficado combinado que o mesmo se iria realizar em dois mil e 

vinte e dois. Explicou depois que esta nova realização acrescenta mais trinta e um 

mil euros, mais IVA, sendo o total do concerto noventa e três mil, quatrocentos e 

oitenta euros, pelo que gostaria de saber o porquê deste valor e também se está 

a ser controlada a questão criteriosa dos recursos. Afirmou seguidamente que 

analisando o portal da contratação verifica-se que Albufeira paga até quatro 

vezes mais que outros municípios, pelo que gostaria de saber o porquê desta 

discrepância. Referiu ainda que o Município do Montijo adquiriu este mesmo 

espetáculo pelo valor de dez mil euros, sendo que em Bragança foi adquirido por 

dez mil e quinhentos euros. -----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que por vezes o valor inclui som e palco, o que nem 

sempre acontece noutras ocasiões. Afirmou depois que no caso das aquisições por 

dez mil euros não está explicito que o valor já inclua estes aspetos. ------------------  

O senhor vice-presidente disse que outro aspeto a ter em consideração é o das 

datas, dado que tradicionalmente agosto e setembro são meses mais caros que 
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dezembro, janeiro, fevereiro ou março. Lembrou ainda que a capacidade do 

recinto também é um fator a ter em conta, uma vez que o valor é 

necessariamente diferente se a capacidade do recinto for de trezentas pessoas ou 

se for de mil ou cinco mil pessoas. Enalteceu seguidamente a iniciativa do senhor 

presidente de convidar uma banda de Albufeira, os No Time to Waste, para a 

abertura do concerto dos Moonspell, o que valoriza a cultura local. -------------------     

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou o porquê de se pagar o espetáculo dos 

Moonspell em dois mil e vinte e um e depois em dois mil e vinte e dois. --------------   

O senhor presidente disse que iria ver esta situação e depois informaria os 

senhores vereadores não permanentes. ----------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz lembrou que anteriormente tinha solicitado que 

os despachos fossem acompanhados pelos cadernos de encargos, mas essa 

documentação voltou a não ser disponibilizada. Referiu ainda que da listagem 

consta um pagamento de dez mil euros ao Canal 11 para uma ação de divulgação 

da marca Albufeira, pelo que perguntou o que foi feito neste âmbito. ----------------  

O senhor vice-presidente disse que foi realizado em Albufeira um programa de 

televisão do Canal 11 que divulgou amplamente a marca de Albufeira, pelo que fica 

muito lisonjeado quando estas questões são colocadas, uma vez que o senhor 

vereador Victor Ferraz defendeu por diversas vezes a necessidade de valorizar a 

marca Albufeira. Explicou ainda que o programa teve uma repercussão nacional e 

teve a participação no auditório de todos os clubes do Algarve que entenderam 

participar, nomeadamente dos clubes de Albufeira. Referiu seguidamente que 

divulgou durante o intervalo a marca Albufeira, tendo havido uma valorização do 

Município de Albufeira, do desporto e de tudo o que tem sido a candidatura de 

Albufeira a cidade europeia do desporto. Informou também que o Futebol Clube de 

Ferreiras, o Albufeira Futsal Clube e o Guia Futebol Clube assistiram in loco ao 

programa, o que também foi muito importante. Referiu depois que o senhor 

Cândido, que também faz um programa no Canal 11, assumiu o compromisso de 

filmar a equipa feminina do Guia Futebol Clube. Informou seguidamente que estas 

filmagens já foram feitas e consequentemente já foi valorizado o trabalho 

desenvolvido por este clube neste âmbito, trabalho esse que tem contado desde 

sempre com o inequívoco apoio do município, quer através dos contratos-programa, 

quer através do apoio à realização de diversos eventos. --------------------------------    

O senhor presidente informou que na sala estavam cerca de setecentas pessoas e 

que se tratou de uma organização da Associação de Futebol do Algarve, entidade 
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que também foi responsável pela realização de convites a quem entendeu por bem. 

Terminou dizendo que estes dez mil euros estão assim já justificados. ---------------  

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

= TOMADAS DE CONHECIMENTO – PAGAMENTOS AUTORIZADOS E 

EFETUADOS E OUTROS ASSUNTOS = 

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

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

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

O senhor vereador António Coelho disse que na página quatro do descritivo, à 

firma Martins Gago & Filhos, Limitada, há uma fatura, a M291 de 2022, de 

trinta de agosto de dois mil e vinte e dois, no valor de cento e cinquenta e um 

mil, setecentos e cinquenta e nove euros e sessenta e um cêntimos, paga em 

dezanove de setembro, referente ao auto número um da Empreitada de Remoção 

de Amianto em Edifícios Escolares. Perguntou depois qual é o ponto de situação e 

se o amianto já foi retirado de todas as escolas. ----------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que o amianto já foi retirado de todas as escolas. -  

O senhor vereador António Coelho disse que nesta relação de pagamentos é 

possível observar que só em três empreitadas foram gastos quinhentos e trinta e 

um mil, novecentos e cinquenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos em 

revisões de preços, isto de encontro ao que se tem falado do aumento brutal das 

empreitadas e do facto de ter parcimónia e regras apertadas na escolha e 

financiamento das empreitadas que vão ser contratadas. Terminou deixando esta 

chamada de atenção para o futuro. --------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que as revisões de preços são calculadas de acordo com 

a lei. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

= TOMADAS DE CONHECIMENTO – ASSUNTOS JURÍDICOS = 

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

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

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

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

Tribunal Administrativo – relatórios quinzenais números 86, 87, e 88; --------------------   

b) Relatório de Processos de Contraordenação e Relatório de Processos Judiciais. ------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que anteriormente pediu uma informação 

relativa a um processo de inquérito que não consta da relação de processos. 
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Explicou depois que se trata do processo de inquérito 68/19.6T9ABGF que está a 

ser acompanhado pela firma Moura Marques. Referiu ainda que o valor é catorze 

mil, novecentos e quarenta euros, mais IVA, valor pago à firma Moura Marques. 

Afirmou seguidamente que o processo BELLE aparece sempre nas relações, mas 

nunca há nada de novo, pelo que sugeriu que este processo só seja disponibilizado 

quando existir alguma alteração. -----------------------------------------------------------  

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

= INFORMAÇÕES FÉRIAS = 

Subscrito pelo senhor vice-presidente Cristiano Cabrita foi apresentado um 

documento, datado de vinte e sete de setembro último, através do qual informa que se 

encontrará em gozo de férias nos dias vinte e nove e trinta de setembro também 

último.------------------------------------------------------------------------------------------  

= INFORMAÇÕES = 

O senhor vereador Ricardo Clemente leu um documento do seguinte teor: “Pedido de 

informação do Vereador António Abel Zua Coelho - RC de 20/09/2022. ------------------   

Relativamente à elaboração do orçamento do ano 2023, foi solicitado por e-mail 

contributos a todas as forças politicas, aguardamos o envio dos mesmos o mais breve 

possível para que possam ser analisados. -----------------------------------------------------  

Questões apresentadas no âmbito da informação prestada pelo Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Albufeira no âmbito do estatuto do direito de oposição e que foi 

apreciada na reunião de 26/09/2022 da Assembleia Municipal. ----------------------------  

Relativamente às obras a considerar num futuro empréstimo, informo que o empréstimo 

será sempre para financiar a parte correspondente a capitais próprios do Município, ou 

seja, o remanescente que não será suportado por fundos comunitários, quando aplicável, 

obviamente que as empreitadas que sejam objeto de financiamento serão 

candidatáveis. ---------------------------------------------------------------------------------  

Endividamento: --------------------------------------------------------------------------------  

As preocupações apresentadas pelo Sr. Vereador Abel Zua relativamente à situação 

financeira do Município não é nenhuma novidade atendendo sobretudo aos fatores 

externos que se revestem pelo clima de constante incerteza que estamos vivenciando, 

no entanto, no que diz respeito ao endividamento, atualmente a câmara municipal possui 

uma divida total em empréstimos bancários de cerca de 5 milhões de euros, sendo o 

valor total disponível referente à capacidade de financiamento de cerca de 108 milhões 

de euros. Dados fornecidos pela DGAL que constam na plataforma informática no 

portal autárquico. -----------------------------------------------------------------------------  
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Há uma grande margem de endividamento e mesmo que diminua a sua capacidade de 

financiamento haverá sempre um valor confortável disponível. -----------------------------  

Ora, se a situação financeira da autarquia fosse difícil ou complicada jamais teria esta 

capacidade total de financiamento. ----------------------------------------------------------  

Receita: ----------------------------------------------------------------------------------------  

Do lado da receita total consideramos existir um bom nível de execução a 30/09/2022, 

cerca de 84,105%. ----------------------------------------------------------------------------  

Nos impostos diretos e nos impostos indiretos verifica-se uma boa execução de 

105,708% e 88,084% respetivamente. Essencialmente deve-se à boa conjuntura 

económica vivida e espera-se conseguir ultrapassar o valor orçamentado esperado. ------  

No caso das taxas, o grau de execução é variável, depende muito das necessidades dos 

utentes e podem oscilar em determinadas épocas do ano, em relação às multas e 

penalidades verifica-se que as ações de sensibilização junto dos agentes económicos 

acabam por gerar uma maior preocupação e cumprimento das regras. ---------------------  

Na venda de bens e serviços devemos considerar o desfasamento entre os períodos de 

faturação e os períodos de pagamento que ocorrem em momentos distintos, bem como a 

existência de planos de pagamento, no entanto, é expetável que até ao final do ano a 

execução desta receita aumente. ------------------------------------------------------------  

Nas receitas de capital encontramos uma execução baixa nas transferências de capital, 

essencialmente devido à análise financeira e de projetos exigida pelas entidades que 

financiam e fiscalizam, foram submetidos vários pedidos de pagamento e muito em 

breve a taxa de execução irá aumentar substancialmente, as obras estão numa fase 

final o que permitirá executar o valor orçamentado, trata-se de uma questão 

meramente administrativa (a titulo de exemplo: Lar dos Olhos de Água, centro de artes 

e ofícios, etc..). --------------------------------------------------------------------------------  

Despesa: ---------------------------------------------------------------------------------------  

A taxa de execução total à data de 30/09/2022 é de 45,808% da despesa total, 

corresponde em valor a cerca de 56 milhões de euros, sendo que a despesa corrente 

corresponde a 52,604 % (cerca de 47,8 milhões de euros) e a despesa de capital situa-

se nos 25,962% (cerca de 8,4 milhões de euros). -------------------------------------------   

De acordo com as reuniões com as várias unidades orgânicas no âmbito do 

acompanhamento da execução orçamental do orçamento de 2022 e no âmbito da 

elaboração do orçamento para o ano de 2023, tem sido reiterado sucessivamente pelas 

unidades orgânicas, que os compromissos com saldo por executar, serão 

realizados/executados, a grande maioria, até ao final do corrente ano, ou seja, as 
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verbas serão executadas nos últimos 3 meses do ano que é quando se concentra a maior 

parte da execução, superior a 40% do orçamento, se considerarmos o facto de neste 

ano o saldo orçamental a transitar só ter produzidos efeitos no final de março, espera-

se concretizar uma boa taxa de execução da despesa até final do ano. --------------------  

A despesa corrente apresenta um nível razoável de execução até porque é nos últimos 

3 meses que se verifica um maior aumento da execução, comparando com os períodos 

homólogos, em relação aos meses anteriores. A título de exemplo disso, são os 

compromissos dos contratos programa que iniciam muitos, neste período entre 

setembro e dezembro. ------------------------------------------------------------------------  

Os passivos financeiros encontram-se dentro da linha do estimado e previsto para o 

ano de 2022. -----------------------------------------------------------------------------------  

Despesa PPI (plano Plurianual de Investimentos): -------------------------------------------  

O PPI à data de 30/09/2022, apresenta um nível de execução anual de 26,55 %, 

importa referir que de acordo com as reuniões de acompanhamento da execução 

orçamental, foi transmitido pelos serviços que dado às exigências específicas de 

determinadas obras, a faturação deverá ocorrer maioritariamente, nos 3 últimos meses 

do ano. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Na administração geral verifica-se uma baixa taxa de execução 9,83%, por aquilo que 

referi anteriormente, muitas das obras vão estar em fase de conclusão no último 

período do ano. Obras de eficiência energética, as melhorias no edifício do Paços 

concelho, aquisição de novo software, painéis de autoconsumo, etc, são obras previstas 

e que se pretendem concluídas nos prazos definidos. ---------------------------------------  

Nas funções sociais e no ensino não superior, existem muitos procedimentos em curso 

nomeadamente aquisição de novo mobiliário, aquisição de estores e cortinados, 

beneficiações e reparações diversas nas diferentes escolas que aguardam até final 

deste ano serem levados a cabo, daí somente 31,10% ter sido executado. Os serviços 

auxiliares de ensino preveem intervenções nos pavilhões, creches e nas escolas que 

ainda não se encontram totalmente executados. --------------------------------------------  

Na ação social está considerado o lar das Fontaínhas e o lar dos Olhos de Água que 

está na fase final e seguramente que muito em breve estará concluído e preparado para 

a sua inauguração. -----------------------------------------------------------------------------  

No ordenamento do território a taxa de execução ainda não contemplou a totalidade da 

obra da escadaria da praia do Peneco, que agora encontra-se quase todo contemplado. --  

Falta considerar o sintético da Guia, o campo 3x3 de Vale Faro e a criação de 

balneários envolventes, entre outros. --------------------------------------------------------  
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Com tudo isto é esperada uma boa taxa de execução orçamental até final do ano de 

2022. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Os rácios são demonstrativos da boa capacidade de gestão financeira que a câmara 

possui, nomeadamente em receitas próprias que face ao peso da receita total é 

bastante considerável. ------------------------------------------------------------------------  

A despesa corrente tem uma componente importante variável de apoio, que pesa muita 

nas contas, que contribui parta a melhoria de vida dos munícipes em geral. Quer os 

apoios às IPSS, quer o apoio às organizações desportivas, culturais e recreativas, 

traduzem-se no final num ganho extraordinário e incalculável à nossa comunidade.” ------  

O senhor vereador António Coelho agradeceu as informações prestadas. Considerou 

depois que uma autarquia não é para dar lucro, devendo o dinheiro que entra nos cofres 

ser investido na comunidade. Afirmou seguidamente que apesar de ter sido referido 

que existe uma boa execução e boas margens de manobra, a verdade é que a taxa de 

execução global se cifra apenas nos 22%, o que não deixa de ser preocupante e é 

revelador que ainda falta fazer muito em prol da comunidade. -----------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que se não faltasse fazer nada, então a 

câmara municipal não estaria aqui. Seguidamente leu um documento do seguinte teor: 

“Informação referente ao ponto 4.2 da Ordem do Dia - pagamentos:----------------------  

1)SGEHR – Sociedade Gestora e Exploradora de Hotéis e Resorts, SA --------------------  

 - Factura n.º FT H013/600047227 no valor de €9.845,00 paga no dia 08/09/2022, 

refere-se à aquisição do alojamento de artistas e músicos do espectáculo “AMAR 

AMÁLIA”. -------------------------------------------------------------------------------------  

2)Magnetikaplauso, Lda -----------------------------------------------------------------------  

 - Factura n.º FC AA2022/1 no valor de €5.575,59 paga no dia 08/09/2022, refere-se 

a aluguer de biombos, mesas, cadeiras, secretárias, sinaléctica, baías e linóleo para as 

Eleições Legislativas 2022. -------------------------------------------------------------------  

3)João Pedro Fernandes Miranda ------------------------------------------------------------  

 - Fatura-Recibo n.º 193 no valor de €30.750,00 paga no dia 04/08/2022, refere-se à 

produção do programa de Animação Equestre para a Feira de Caça, Pesca, Turismo e 

Natureza. --------------------------------------------------------------------------------------  

O valor de 6.250,00 pago no dia 07/09/2022, refere-se à retenção na fonte de 25%. ---  

Faturas Endesa --------------------------------------------------------------------------------   

As faturas têm sido pagas de acordo com a confirmação dos serviços, chegam a ser 

mais de 200 faturas aguardar confirmação, uma vez que é necessário validar a 

informação no próprio local de consumo.” ----------------------------------------------------  
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O senhor vereador António Coelho disse que colocou estas questões numa reunião da 

câmara municipal, tendo posteriormente feito o mesmo pedido por escrito via email. 

Considerou depois que estas respostas também podem ser prestadas por escrito, 

ficando assim tudo resolvido. -----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que até hoje não lhe chegou qualquer 

questão do senhor vereador António Coelho por email. --------------------------------------  

= TRANSPORTES – JUNTA DE FREGUESIA DA GUIA – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

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

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

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

setembro, autorizou a disponibilização do transporte solicitado pela Junta de 

Freguesia da Guia, para deslocação a Galé/Salgados, no dia vinte e um de setembro 

também último, para participação em atividades recreativas, bem como a realização do 

trabalho suplementar necessário para a realização do transporte, não devendo 

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

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

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

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

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

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

= TRANSPORTES – IMORTAL BASKET CLUB – 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 

catorze de setembro último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 

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

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

pelo Imortal Basket Club, para deslocação à Mealhada – Oliveira de Azeméis, com saída 

no dia dezasseis de setembro último, e regresso no dia dezanove também de setembro 

último, para participação em atividades desportivas no âmbito do calendário desportivo, 

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

O senhor vereador António Coelho disse que o motorista, com este transporte, vai 
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contabilizar trezentas e noventa e três horas e meia em dois mil e vinte e dois, 

ultrapassando o limite de cento e cinquenta horas estabelecido na alínea a) do n.º 

2 do artigo 120.º da Lei 35/2014, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, ou 

seja, ultrapassa as duas horas por dia da alínea b), bem como as seis horas e 

meia da alínea c). Explicou ainda que não é ultrapassado o limite de 60% da 

remuneração estabelecido no n.º 3 do artigo 120.º da mesma lei. Perguntou 

seguidamente se esta situação está a cumprir o regulamento e se foram tidos em 

conta os pormenores da sobre carga horária lá descritos. ------------------------------  

O senhor vice-presidente afirmou que é com grande apreço que diz que o Município 

de Albufeira continua a apoiar inequivocamente os clubes e associações do concelho 

nas suas deslocações por todo o país. Referiu depois que iria averiguar a eventual 

ultrapassagem do limite de horas. Fez notar seguidamente que sempre foi apanágio 

da autarquia o cumprimento do normativo legal. Salientou também que o Imortal 

Basket Club é um grande clube do concelho, que irá certamente continuar a 

merecer o apoio do município. --------------------------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho disse que fez uma pergunta muito simples sobre 

o respeito ou não do regulamento que prevê a questão das horas extra. Afirmou 

seguidamente que a oposição em momento algum pôs em causa os apoios 

concedidos. Considerou ainda que se o pressuposto administrativo está a ser 

cumprido, então só têm que fazer chegar aos vereadores não permanentes essa 

informação, isto para que estes edis também estejam informados. Defendeu 

também que muita da estabilidade que existe na comunidade é assegurada pelo 

trabalho desenvolvido pelas associações e pelos clubes, pelo que a autarquia deve 

sempre estar disponível para os apoiar ao máximo. Fez depois notar que apenas 

está em causa uma preocupação sobre a carga horária sobre os trabalhadores e o 

cumprimento legal dessa mesma carga horária. -------------------------------------------   

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

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

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

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

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

impedimento, tendo-se ausentado da sala. ------------------------------------------------  

= TRANSPORTES – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA = 

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

seis de setembro último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do número 
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um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e 

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

dos transportes solicitados pelo Imortal Desportivo Clube, para deslocações a Faro, no 

dia nove, a Vila Real de Santo António e a Olhão, ambas no dia dezasseis, a Vila Real de 

Santo António, no dia vinte e três, e a Lagoa e a Messines, ambas no dia trinta, todos 

de outubro corrente, para participação em atividades desportivas, no âmbito do 

calendário desportivo. -------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

sala. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, por se 

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

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

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 

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

pelo senhor vice-presidente, em vinte e seis de setembro último, através do qual, 

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

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

que a Câmara Municipal autorize a disponibilização dos seguintes transportes, às 

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

outubro corrente: -----------------------------------------------------------------------------  

• Associação dos Amigos de Albufeira, para deslocação a São Brás de Alportel, no dia 

sete; -------------------------------------------------------------------------------------------   

• Clube Desportivo Areias de São João, para deslocação a Lisboa, no dia nove; ----------  

• Guia Futebol Clube, para deslocações a Lagoa e Quarteira, no dia nove, a São 

Bartolomeu de Messines, no dia dezasseis, a Lisboa, no dia vinte e três, e a Armação de 

Pera, no dia trinta; ----------------------------------------------------------------------------   

• Clube de Basquete de Albufeira, para deslocação a Faro, no dia quinze; ----------------   

• Clube de Patinagem de Albufeira, para deslocação a Paio Pires – Seixal, com saída no 

dia oito e chegada no dia nove; ---------------------------------------------------------------   

• Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Sesimbra, nos dias cinco e vinte e 

três, e a Faro, no dia trinta. ------------------------------------------------------------------  
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Esta proposta fazia-se acompanhar de informações com origem na Divisão de 

Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais ficam 

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

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

informações, autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam 

a atletas e a munícipes do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem 

estar destas pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio 

indispensável às respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de 

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

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

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

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

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

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

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

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

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

= TRANSPORTES – CLUBE DE BASQUETE DE ALBUFEIRA E IMORTAL BASKET 

CLUB – PROPOSTA = 

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

pelo senhor vice-presidente, em vinte e oito de setembro último, através do qual, 

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

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

que a Câmara Municipal autorize a disponibilização dos seguintes transportes, às 

seguintes entidades, para participação em diversas atividades desportivas, nos 

seguintes dias de outubro corrente: ---------------------------------------------------------   

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

• Imortal Basket Club, para deslocações a Lisboa, nos dias quatro, seis, catorze, e 

dezasseis.--------------------------------------------------------------------------------------   

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 – CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS DO CONCELHO - 

MANUTENÇÃO DA CEDÊNCIA DE COMBUSTÍVEL NAS SUAS DESLOCAÇÕES 
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PARA FORA DA REGIÃO 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 último, do 

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

“Considerando:---------------------------------------------------------------------------------  

1. Que o Município de Albufeira tem apoiado os clubes e associações desportivas do 

concelho, com a cedência de combustível para as deslocações para fora da região; ----  

2. Que este apoio tem sido concedido continuamente, durante o decorrer das épocas 

desportivas, por meio de deliberação anual, tomada em reunião de Câmara, sobre 

proposta elaborada nesse sentido; --------------------------------------------------------  

3. Que algumas das modalidades já iniciaram a época desportiva de 2022/2023 e que 

não existe atualmente em vigor uma proposta de cedência de combustível aprovada 

pela Exma. Câmara Municipal, tendo ainda em conta que, os prazos para submeter 

individualmente as autorizações em reunião de Câmara, não são compatíveis com os 

prazos de alguns dos agendamentos das provas desportivas; ----------------------------  

4. Que é importante criar um mecanismo que permita dar continuidade ao apoio 

referido, no âmbito das competências da Câmara Municipal de apoio ou 

comparticipação de atividades de interesse municipal de natureza social, cultural, 

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

33.º da Lei 75/2013 de 12 setembro; -----------------------------------------------------  

5. Que o Município de Albufeira considera a atividade associativa dos clubes de 

interesse para o concelho de Albufeira, e para a região do Algarve, pelo que, no 

exercício das suas competências, designadamente, as previstas nos arts. 6.º, n.º 1, e 

46.º, da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, e no art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 

273/2009, de 1 de Outubro, se propõe manter o apoio, com vista ao desenvolvimento 

das atividades prosseguidas pelos clubes nas áreas de competição e administração; --  

6. O prazo previsto para convocação de reuniões extraordinárias da Câmara Municipal 

(número 2 do artigo 41.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), de, pelo 

menos, dois dias úteis de antecedência, não se mostrando possível que, em tempo 

útil, se convoque extraordinariamente este órgão, para deliberação sobre a 

manutenção do apoio prestado aos clubes e associações desportivas, de imediato, 

tendo em conta os pedidos de cedência de combustível para datas muito próximas; ---  

7. Que estão reunidas as condições exigidas pelo n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, para que se decida sobre este assunto, com a 

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal, na 
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reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------    

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

• Que se mantenha o apoio aos clubes e associações desportivas nos termos da 

proposta para a época 2021/2022, aprovada em Reunião de Câmara datada de 20-

07-2021, até que o mesmo possa vir a ser devidamente estudado pelos respetivos 

serviços; ------------------------------------------------------------------------------------  

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

para a reunião de Câmara seguinte.” ------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o documento refere os mecanismos de 

gestão aplicáveis às cedências de combustível, pelo que solicitou que fosse dado 

conhecimento aos vereadores não permanentes da forma como é feito este 

controlo da distribuição do combustível, tendo em conta os critérios que estão 

definidos. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho lembrou que já anteriormente pediu um relatório 

onde constasse o conjunto de veículos que abastece nas bombas do município. 

Referiu depois que o senhor presidente afirmou então que este relatório iria ser 

disponibilizado, o que ainda não aconteceu, pelo que reforçou este pedido. 

Terminou dizendo estar plenamente de acordo que sejam dados todos os apoios 

possíveis aos clubes e associações. ---------------------------------------------------------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que é bom saber que os vereadores não 

permanentes concordam com as prioridades e com as políticas do executivo 

permanente, o que também quer dizer que a crítica que tantas vezes é feita não 

corresponde à verdade. ---------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – CONSULADO GERAL DA REPÚBLICA DE ANGOLA EM LISBOA - 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e dois de agosto 

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

“Pelo Consulado Geral da República de Angola em Lisboa, através do e-mail anexo ao 

presente, remetido a esta Câmara Municipal, foi solicitado apoio para a realização de 

Actos Consulares Itinerantes e a Auscultação das Inquietações da Comunidade 

Angolana residente em Albufeira, no dia 25 de setembro do corrente ano. ---------------  

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

1. Que entre os objetivos deste executivo assinala-se a concessão de apoio, pelos 
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meios adequados, a organismos e instituições que desenvolvem atividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva e recreativa; -------------  

2. Que existe a possibilidade desta edilidade ceder o Salão Nobre no dia 25 de 

setembro do corrente ano, no horário compreendido das 10h30 às 12h00, nos 

termos do Serviço de Apoio à Presidência e Vereadores; -------------------------------  

3. Que existe a possibilidade desta edilidade ceder a Sala de Reuniões dos Paços do 

Concelho, no dia 25 de setembro do corrente ano, no horário compreendido das 

8h30 às 21h00, nos termos da informação Serviço de Apoio à Presidência e 

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

4. A decisão sobre o pedido formulado constitui matéria da competência da Câmara 

Municipal, conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------  

5. Que, uma vez que esta cedência é já para domingo, e não é possível reunir 

extraordinariamente a Câmara Municipal em tempo útil para decidir sobre o assunto;  

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

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

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

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

a) Autorizar apoiar o Consulado Geral da República de Angola em Lisboa, na realização 

de Actos Consulares Itinerantes e a Auscultação das Inquietações da Comunidade 

Angolana residente em Albufeira, através: -----------------------------------------------  

• Da cedência do Salão Nobre no dia 25 de setembro do corrente ano, no horário 

compreendido das 10h30 às 12h00; -------------------------------------------------------  

• E da cedência da Sala de Reuniões dos Paços do Concelho, dia 25 de setembro do 

corrente ano, no horário compreendido das 8h30 às 21h00; ----------------------------  

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

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

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

= APOIOS – COOPERATIVA DE CONSUMO E ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA - RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e dois de setembro 

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

”Pedido de autocarro para o ATL "Os Piratas" na Rua da Oliveira Lote 18 - Ano Lectivo 
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2022/2023------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Que, a atribuição de apoios a associações pode colocar-se em dois diferentes planos: 

num deles estarão em causa apoios à própria associação, visando o seu funcionamento, 

operacionalidade; no outro plano poderemos colocar os apoios à atividade desenvolvida 

neste caso em concreto pela Cooperativa; ---------------------------------------------------  

De referir que a concessão de tais subsídios ou subvenções não tem implícita a 

atribuição de qualquer contrapartida ao Município, mas tão só o apoio atividades 

prosseguidas pela coletividade que contribui para a prossecução do interesse público 

local razão pela qual estão bem definidas em sede legal. ------------------------------------   

Relativamente às modalidades de apoio ou comparticipação, importa referir que as 

mesmas podem assumir múltiplas e variadas formas, desde a concessão de subsídios ou 

subvenções até à cedência de bens imóveis (terrenos, instalações, equipamentos), 

passando pela afetação de recursos técnicos e humanos. -----------------------------------   

Em conformidade com o que já havia sido abordado, e atenta a natureza do pedido 

formulado; considerando que se trata de uma Associação legalmente constituída por 

trabalhadores da Câmara, nada obsta ao abrigo da alínea p) do n.º 1 do art.º 33.º do 

anexo I da lei 75/2013 de 12 de setembro, que a Câmara Municipal delibere sobre este 

apoio, concedendo este beneficio da cedência de transporte caso efetivamente assim 

entenda e detenha meios para o efeito. ------------------------------------------------------  

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

Deferir o pedido apresentado pela Direção da Cooperativa de Consumo e Associação 

dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira; --------------------------------------  

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

(número 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), para a 

reunião de câmara seguinte.” -----------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – FEDERAÇÃO NACIONAL DE FUTEVÓLEI - RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e dois de setembro 

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

“A Federação Nacional de Futevólei, através do documento em anexo, solicitou à 

Câmara Municipal de Albufeira apoio para a realização nos dias 23, 24 e 25 de 

Setembro de 2022, na Praia dos Pescadores, da Albufeira Footvolley Cup 2022. ---------  
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Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

1. Que a promoção à prática desportiva se faz também com a organização e apoio a 

eventos desportivos; -----------------------------------------------------------------------   

2. Que os chamados “desportos de praia” gozam de inegável poder de atracção, 

sobretudo junto dos mais jovens e sobretudo nesta época do ano;----------------------   

3. Que a modalidade de “Futevólei” tem uma larga tradição nas praias do concelho, 

sendo praticada diariamente na Praia dos Pescadores; ----------------------------------   

4. Que a Federação organizadora do evento tem sede no concelho de Albufeira, o que 

representa também uma mais-valia para a divulgação da modalidade; -------------------   

5. O evento segue uma linha de aposta em atividades desportivas como forma de 

promovermos o município de Albufeira nesta época do ano, de que são exemplo o 

“Crosse Internacional das Amendoeiras em Flor”, a etapa de Albufeira da “Volta ao 

Algarve em Bicicleta”, os jogos da “Algarve Cup” ou o “TIFAA – Torneio 

Internacional de Futebol Adaptado” ou as Festas do Basquetebol Juvenil. -------------  

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

justifica o investimento em eventos de grande expressão mediática que coloquem a 

marca do concelho nos grandes palcos nacionais e internacionais;-----------------------  

7. Será por isso um acontecimento desportivo de referência no País, que irá contribuir 

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

outros segmentos e contribuindo para o enriquecimento da agenda do Município;------  

8. Situa Albufeira num patamar de grande notoriedade ao nível de eventos 

desportivos, contribuindo também para promover um cenário – a Praia dos 

Pescadores – com todas as condições para acolher este tipo de eventos; --------------  

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 actividades 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 

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

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

Autorizar o apoio ao evento nos seguintes termos: ------------------------------------------  



  

 

 

 __________________________ 

 

 

4 de outubro de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

• O licenciamento do evento; ----------------------------------------------------------------  

• Cedência de pódio para entrega de prémios; ---------------------------------------------  

• Limpeza e alisamento do areal do recinto; ------------------------------------------------  

• Colocação de dois pontos de água junto ao estádio, e mangueira com comprimento 

suficiente para ligação ao campo; ---------------------------------------------------------  

• Integração dos atletas participantes no seguro de actividades da CMA; ---------------  

• Colocação de pontos de luz e respectivas ligações para a colocação de arcas 

frigoríficas, bar de apoio ao evento, computador com impressora, aparelhagem de 

som/colunas; Ligações eléctricas específicas para as câmaras de televisão e régie, 

bem como para a iluminação nocturna do estádio; ----------------------------------------  

• Cedência de 50 cadeiras e 10 mesas; -----------------------------------------------------  

• Colocação de 8 baldes de lixo e respetivos sacos no local do evento; -------------------  

• Solicitação de autorização para a realização do evento às entidades competentes. ---  

• A divulgação da prova nos canais de comunicação à disposição da autarquia. -----------  

• Atribuição à Federação Nacional de Futevólei de uma comparticipação financeira 

até um valor máximo de € 19.000,00 (dezanove mil euros), para fazer face a outros 

custos de operacionalização do evento; ---------------------------------------------------  

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

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

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

= APOIOS – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PESCA DESPORTIVA DO ALTO MAR 

EM CONJUNTO COM A FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE PESCA  

DESPORTIVA DE MAR - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e três de setembro 

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

“A Federação Internacional de Pesca Desportiva de Mar em conjunto com a Federação 

Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar pretende organizar em Albufeira, os 

Campeonatos Mundiais de Pesca em barco fundeado – seniores e sub-21, a realizar em 

Albufeira de 24 de Setembro a 1 de Outubro de 2022. ------------------------------------  

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

1. Trata-se de um evento a nível mundial, prevendo-se um total de 20 países 

participantes e 200 participantes. --------------------------------------------------------   

2. Este evento pretende reforçar o Calendário Desportivo Concelhio, nomeadamente 

reforçando o potencial associado às atividades náuticas que se apresentam cada vez 
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mais, como um setor criador de mais-valias para Albufeira. -----------------------------  

3. A prova contribui para projetar Albufeira como um local de excelência para a 

prática do desporto, neste caso potenciando a qualidade da nossa costa marítima. ----  

4. A sua realização contribui também para rentabilizar e dar a conhecer as 

infraestruturas e as excelentes condições naturais existentes no concelho, 

colocando-as ao serviço de objetivos de desenvolvimento económico e social; ---------  

5. O evento segue uma linha de aposta em atividades desportivas como forma de 

promovermos o município de Albufeira, de que são exemplo o “Crosse Internacional 

das Amendoeiras em Flor”, a etapa de Albufeira da “Volta ao Algarve em Bicicleta”, 

os jogos da “Algarve Cup”, o “TIFAA – Torneio Internacional de Futebol Adaptado”, 

a “Festa do Basquetebol”, a “Gala do Desporto”, o “1.º Triatlo de Albufeira”, as 

“Finais Nacionais do Desporto Escolar, em Iniciados”, o “Encontro Muzenza 

Algarve”, entre outros; --------------------------------------------------------------------  

6. 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 e internacionais; ---------------------------------------------------------  

7. Será por isso um acontecimento desportivo 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; -------------  

8. 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. -----------------------------------------------  

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

Autorizar o apoio ao evento nos seguintes termos: ------------------------------------------  

• Divulgação do evento nos meios habituais da Autarquia pela DCRPRI; ------------------  

• Oferta de 140 sacos com lembranças com algum merchandising e material de 

divulgação da região em Inglês e Francês para cada participante; ----------------------  

• Apoio na organização da cerimónia de abertura que se realiza no Largo Eng.º Duarte 
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Pacheco no dia 25 de Setembro às 15h00, através da cedência de aparelhagem 

sonora com microfones e presença de um técnico de Eletricidade da DEEM; ----------   

• Apoio à cerimónia de encerramento e entrega de prémios que irá realizar-se no 

Hotel Auramar no dia 30 de Outubro, através do empréstimo de 3 estrados de 

madeira para pódio, pela DTDEC. ---------------------------------------------------------    

• Atribuir uma comparticipação financeira até € 20.000 (vinte mil euros) calculada em 

função dos restantes apoios públicos e privados, captados para o evento. -------------  

• Disponibilizar meios técnicos e humanos necessários à realização da prova. -----------  

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

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

O senhor presidente felicitou a equipa portuguesa porque se sagrou campeã 

mundial, sendo que um cidadão de Albufeira faz parte desta equipa, o que é 

sempre uma honra. Afirmou depois que um destes dias tem que ser feita uma 

receção ao senhor Alexandre Dionísio pelo facto de se ter sagrado campeão 

mundial de pesca, embora esta seja uma modalidade menos televisionada e por isso 

um pouco esquecida. -------------------------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – APECA – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DAS EMPRESAS DE 

CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e seis de setembro 

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

“Pela APECA – Associação Portuguesa das Empresas de Contabilidade e Administração, 

através do e-mail anexo ao presente, remetido a esta Câmara Municipal, foi solicitado 

apoio para a realização da Formação “Inspeção Tributária e Garantias Impugnatórias” 

no dia 28 de setembro do corrente ano. -----------------------------------------------------  

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

1. Que entre os objetivos deste executivo assinala-se a concessão de apoio, pelos 

meios adequados, a organismos e instituições que desenvolvem atividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva e recreativa; -------------  

2. Que a APECA – Associação Portuguesa das Empresas de Contabilidade e 

Administração é uma Associação Empresarial, sem fins lucrativos, que representa as 

empresas e os empresários que no Continente e nas Regiões Autónomas, tenham 

como atividade a prestação de serviços de contabilidade e administração; ------------  

3. Que esta Formação é certificada pela DGERT – Direcção-Geral do Emprego e das 
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Relações do Trabalho, bem como, reconhecida pela OCC – Ordem dos Contabilistas 

Certificados; -------------------------------------------------------------------------------  

4. Que existe a possibilidade desta edilidade ceder a Sala de Reuniões no dia 28 de 

setembro do corrente ano, no horário compreendido das 8h00 às 18h30, bem como a 

utilização dos meios Audiovisuais, nos termos do Serviço de Apoio à Presidência e 

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

5. Que existe a possibilidade desta Edilidade ceder uma mesa a colocar em frente a 

uma das portas da Sala de Reuniões, para a realização da acreditação, no dia 28 de 

setembro do corrente ano, no horário compreendido das 8h00 às 18h30, nos termos 

do Serviço de Apoio à Presidência e Vereadores; ----------------------------------------  

6. Que existe a possibilidade desta edilidade ceder o Hall do 1.º Andar, onde serão 

servidos os Coffee Break, no período de manhã e à tarde, no dia 28 de setembro do 

corrente ano, nos termos do Serviço de Apoio à Presidência e Vereadores; ------------  

7. A decisão sobre o pedido formulado constitui matéria da competência da Câmara 

Municipal, conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------  

8. Que, uma vez que estas cedências são já para quarta-feira, e não é possível reunir 

extraordinariamente a Câmara Municipal em tempo útil para decidir sobre o assunto;  

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

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

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

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

a) Autorizar apoiar a APECA – Associação Portuguesa das Empresas de Contabilidade e 

Administração, na realização da Formação “Inspeção Tributária e Garantias 

Impugnatórias” no dia 28 de setembro do corrente ano, através: ----------------------  

• Da cedência da Sala de Reuniões no dia 28 de setembro do corrente ano, no horário 

compreendido das 8h00 às 18h30, bem como a utilização dos meios Audiovisuais; -----  

• Da cedência de uma mesa a colocar em frente a uma das portas da Sala de Reuniões, 

para a realização da acreditação, no dia 28 de setembro do corrente ano, no horário 

compreendido das 8h00 às 18h30; --------------------------------------------------------  

• E da cedência do Hall do 1.º Andar, onde serão servidos os Coffee Break, no período 

de manhã e à tarde, no dia 28 de setembro do corrente ano; ---------------------------  

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

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

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



  

 

 

 __________________________ 
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= APOIOS – IMORTAL BASKET CLUB - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de setembro 

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

“Em reunião de câmara de 20 de setembro do corrente ano, foi aprovado 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. ----------------------------------------------------------  

Vem agora o Imortal Basket Clube solicitar a alteração do horário de cedência da Sala 

de Reuniões das 18h30 às 20h00 para as 21h30 às 23h30. ---------------------------------  

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

1) Que entre os objetivos deste executivo assinala-se a concessão de apoio, pelos 

meios adequados, a organismos e instituições que desenvolvem atividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva e recreativa; -------------  

2) Que existe a possibilidade desta edilidade ceder a Sala de Reuniões dos Paços do 

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

21h30 às 23h30, nos termos da informação Serviço de Apoio à Presidência e 

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

3) A decisão sobre o pedido formulado constitui matéria da competência da Câmara 

Municipal, conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------  

4) Que, uma vez que esta cedência é já para quinta-feira, e não é possível reunir 

extraordinariamente a Câmara Municipal em tempo útil para decidir sobre o assunto; 

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

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

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

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

a) Autorizar apoiar o Imortal Basket Clube, na realização de Reunião de Direção, 

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

setembro do corrente ano, no horário compreendido das 21h30 às 23h30; ------------  

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

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

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE ALBUFEIRA 

 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 



4 de outubro de 2022  

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

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

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

“Em Reunião de Câmara de 02 de Novembro de 2021, foi aprovado apoiar a Associação 

do Conservatório de Albufeira, na realização dos ensaios do Grupo Coral, através da 

cedência da Sala de Reuniões dos Paços do Conselho, às terças-feiras, no horário 

compreendido entre as 19h00 e as 22h00, até ao final do ano de 2022. -------------------   

Vem agora a Associação do Conservatório de Albufeira, através do pedido anexo à 

presente, remetido a esta Câmara Municipal, solicitar alteração da cedência da Sala de 

Reuniões dos Paços do Concelho das terças-feiras para as segundas-feiras, no horário 

compreendido entre as 19h00 e as 21h00. ---------------------------------------------------   

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

1) Que entre os objetivos deste executivo assinala-se a concessão de apoio, pelos 

meios adequados, a organismos e instituições que desenvolvem atividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva e recreativa; -------------  

2) Que existe a possibilidade desta edilidade ceder a Sala de Reuniões dos Paços do 

Concelho, no dia 03 de outubro do corrente ano, no horário compreendido das 19h00 

às 21h00, nos termos da informação Serviço de Apoio à Presidência e Vereadores; ---  

3) A decisão sobre o pedido formulado constitui matéria da competência da Câmara 

Municipal, conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------  

4) Que, uma vez que esta cedência é já para segunda-feira, e não é possível reunir 

extraordinariamente a Câmara Municipal em tempo útil para decidir sobre o assunto; 

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

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

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

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

a) Autorizar apoiar a Associação do Conservatório de Albufeira, na realização de 

ensaios do Grupo Coral, através da cedência da Sala de Reuniões dos Paços do 

Concelho, no dia 03 de outubro do corrente ano, no horário compreendido das 19h00 

às 21h00; -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

= APOIOS – ORDEM DOS ADVOGADOS – DELEGAÇÃO DE ALBUFEIRA - 
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CONFERÊNCIA DE FORMAÇÃO INTITULADA “ESTRATÉGIA PROCESSUAL 

PENAL – DO INQUÉRITO AOS RECURSOS – COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N.º 

94/2021, DE 21/12 E DA LEI N.º 13/2022, DE 1/8” – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dezanove de setembro último, foi 

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

“Vem a Ordem dos Advogados – Delegação de Albufeira, através do e-mail anexo à 

presente, remetido a esta Câmara Municipal, solicitar apoio para a realização de uma 

Conferência de Formação intitulada “Estratégia Processual Penal – Do Inquérito aos 

recursos – Com as alterações da Lei n.º 94/2021, de 21/12 e da Lei n.º 13/2022, de 

1/8”, através da cedência do Salão Nobre no dia 13 de outubro do corrente ano, no 

horário compreendido das 13h00 às 20h00, bem como, da Tela de Projeção e do Vídeo 

Projetor. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

2. Que esta Conferência de Formação é destinada a Advogados e Advogados 

Estagiários; --------------------------------------------------------------------------------  

3. Que existe a possibilidade desta edilidade ceder o Salão Nobre no dia 13 de 

outubro do corrente ano, no horário compreendido das 13h00 às 20h00, nos termos 

do Serviço de Apoio à Presidência e Vereadores; ----------------------------------------  

4. Que existe a possibilidade de ceder a Tela de Projeção e do Vídeo Projetor, nos 

termos da informação da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização 

Administrativa; ----------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar Ordem dos Advogados 

– Delegação de Albufeira na realização de uma Conferência de Formação intitulada 

“Estratégia Processual Penal – Do Inquérito aos recursos – Com as alterações da Lei n.º 

94/2021, de 21/12 e da Lei n.º 13/2022, de 1/8”, através da cedência do Salão Nobre 

no dia 13 de outubro do corrente ano, no horário compreendido das 13h00 às 20h00, 

bem como, da Tela de Projeção e do Vídeo Projetor.” ---------------------------------------  

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

= APOIOS – ORDEM DOS ADVOGADOS – DELEGAÇÃO DE ALBUFEIRA - 
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CONFERÊNCIA DE FORMAÇÃO SOBRE A PRÁTICA DE PROCESSO CIVIL 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e seis de setembro último, foi 

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

“A Ordem dos Advogados – Delegação de Albufeira - vem através de documentos 

anexos solicitar autorização para utilização da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal 

Lídia Jorge, dia 10 de novembro, entre as 13H00 e as 19H00, para realização de uma 

conferência de formação destinada a Advogados e Advogados Estagiários, sobre a 

Prática de Processo Civil. ---------------------------------------------------------------------  

Mais solicita a possibilidade de utilização dos meios audiovisuais existentes na 

Biblioteca Municipal, nomeadamente computador portátil e datashow, bem como tela de 

projeção. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) Que existe disponibilidade de utilização da Sala Polivalente, na data e hora 

solicitada; ----------------------------------------------------------------------------------   

b) Que estão disponíveis os meios técnicos necessários à realização da atividade; -------    

c) Que a atividade se realiza dentro do horário de funcionamento da Biblioteca 

Municipal, pelo que não há lugar ao pagamento de horas extraordinárias; --------------   

d) Que não há qualquer custo de realização para a Autarquia; -----------------------------  

e) A alínea o) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

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

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução 

de obras ou à realização de eventos de interesse para o município; ---------------------   

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a realização da conferência de 

formação destinada a Advogados e Advogados Estagiários, sobre a Prática de Processo 

Civil à Ordem dos Advogados – Delegação de Albufeira, nos seguintes termos: -----------  

• Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos 

meios técnicos necessários ao seu funcionamento, no dia 10 de novembro, entre as 

13H00 e as 19H00, nomeadamente computador portátil e datashow, bem como tela 

de projeção.” -------------------------------------------------------------------------------   

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

= APOIOS – A.D.A. – ASSOCIAÇÃO DE DARDOS DO ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e um de setembro último, foi 
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apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------   

“Vem a A.D.A – Associação de Dardos do Algarve, através do e-mail anexo à presente, 

remetido a esta Câmara Municipal, solicitar apoio para a realização do XIV Open 

Internacional de Dardos, a decorrer de 28 a 30 de outubro do corrente ano, em 

Albufeira. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. Que a A.D.A – Associação Dardos do Algarve é uma associação sem fins lucrativos; --  

2. Que a A.D.A – Associação Dardos do Algarve tem como objetivos: ---------------------  

a. Dinamizar, promover, difundir e organizar a prática dos dardos em geral; -------------  

b. Regulamentar e dirigir a prática desportiva e de competição; --------------------------  

c. Elaborar e organizar provas regionais, distritais e nacionais de apuramento para 

provas nacionais e internacionais. ---------------------------------------------------------  

3. A.D.A – Associação Dardos do Algarve está sediada no Concelho de Albufeira; --------  

4. Que o XIV Open Internacional de Dardos irá decorrer de 28 a 30 de outubro do 

corrente ano, no Hotel Balaia Plaza, em Albufeira; --------------------------------------  

5. Que este evento irá reunir jogadores do nosso País, bem como de Espanha, de 

França, da Bélgica, do Luxemburgo, da Suíça, entre outros; ----------------------------  

6. 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;--------------------------------------------------------------------  

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

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar a A.D.A – Associação 

Dardos do Algarve na realização do XIV Open Internacional de Dardos, a decorrer de 

28 a 30 de outubro do corrente ano, em Albufeira, através da atribuição de uma 

comparticipação financeira de € 4.000,00 (quatro mil euros).” -----------------------------  

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO NUCLEGARVE – NÚCLEO DOS MOTORISTAS TERRAS 

DO ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e seis de setembro último, foi 

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

“Através do documento anexo, vem a Associação Nuclegarve – Núcleo dos Motoristas 

Terras do Algarve, solicitar apoio a esta edilidade para a realização do evento “ Noite 

de Fado Solidário” que terá lugar no dia 8 de outubro no pavilhão da associação.  --------  
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Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------  

1) A Associação “Nuclegarve - Núcleo dos Motoristas Terras do Algarve”, contempla 

entre outros nos seus fins estatuários: a realização de atividades sociais, 

nomeadamente: apoio às crianças, aos jovens e à família; apoio à integração social e 

comunitária; proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de 

falta ou diminuição de meios, subsistência ou de incapacidade para o trabalho; --------  

2) A Associação “Nuclegarve - Núcleo dos Motoristas Terras do Algarve”, tem sede no 

concelho de Albufeira, está englobada no Regulamento do Registo das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, que, a fim de se puder concretizar o seu 

grande “sonho” projeto, pretende criar e manter em funcionamento um complexo 

social denominado “Aldeia da Solidariedade”; --------------------------------------------  

3) Neste sentido a associação têm vindo a realizar vários eventos com o intuito de 

divulgar a associação e angariar novos sócios para que desta forma possa aproximar-

se mais da população, como é o caso do evento “Noite do Fado Solidário”; -------------  

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

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

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

para o município. ---------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Exma. Câmara Municipal delibere apoiar a Associação “Nuclegarve - Núcleo dos 

Motoristas Terras do Algarve” nos seguintes termos: --------------------------------------  

• Proceder à emissão da Licença Especial de Ruído na sequência da informação emitida 

pelos serviços na distribuição SGDCMA/2022/59876; ----------------------------------  

• Isentar o pagamento da taxa devida à emissão da Licença Especial de Ruído, 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 o parecer proferido pelos 

serviços na distribuição SGDCMA/2022/59876, que se transcreve: -------------------  

 Analisado o teor dos respetivos estatutos, somos chegados à conclusão que a 

Requerente se insere na previsão da supra aludida norma regulamentar, já que a 

mesma é uma instituição particular de solidariedade social, reconhecida como pessoa 

coletiva de utilidade pública e a pretensão sujeita a tributação, realização de uma 

festa (vertente recreativa) se insere no fim constante do mesmo documento 

(realização de atividades recreativas, culturais, desportivas e lúdicas – festas 

passeios recreativos e excursões – número dois do artigo terceiro dos estatutos.) ---  

 Face ao exposto, inexiste, quanto a nós, inconveniente legal em que a Câmara 
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Municipal, delibere, ao abrigo do n.º 5, do aludido art.º 5.º, a isenção total ou parcial 

da taxa aplicável. --------------------------------------------------------------------------  

 Caso se pretenda, com o evento proceder a uma angariação de fundos, dever-se-á 

trazer à colação o Decreto-Lei n.º 87/99, de 19 de março, que estabelece a 

obrigatoriedade de pedido de autorização ao Presidente da Câmara Municipal. --------  

 Analisado o teor do requerimento ínsito na etapa 1, bem como os documentos que o 

acompanham, somos chegados à conclusão que a Requerente é uma pessoa coletiva 

legalmente constituída, e que os fins que visa prosseguir são fins assistenciais e de 

beneficência, nos termos previstos no n.º 2, do art.º 1.º do diploma legal a que se fez 

referência. ---------------------------------------------------------------------------------  

 Assim, recomenda-se se peça esclarecimentos à requerente, no sentido de saber se 

o evento contará ou não com uma ação destinada a recolha de fundos, informando-se 

desde logo, que será necessário a indicação dos concretos fins a que se destina a 

referida ação, devendo ainda ser indicado o indicar o número de conta bancária da 

associação, bem como, se aplicável, o número de conta bancária especifica destinada 

à recolha dos fundos. ----------------------------------------------------------------------  

 Caso seja autorizada a angariação pretendida, deverá o requerente, ser notificado, 

nos termos do art.º 3, do mesmo diploma legal, de que terá de prestar a esta Câmara 

Municipal, contas das receitas angariadas e a publicitar tais resultados em prazo 

não superior a 30 dias, contados da realização do peditório. (…). -----------------------  

• Autorização para colocação de duas faixas alusivas ao evento a partir do dia 

30/09/2022 até ao dia 09/10/2022, nas estruturas localizadas em Ferreiras e no 

cruzamento do Quartel dos Bombeiros Municipais de Albufeira.” ----------------------  

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

= APOIOS – COOPERATIVA DE CONSUMO E ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – INFANTÁRIO E 

ATL “OS PIRATAS” – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e seis de setembro último, foi 

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

“Através de documentação que se anexa a entidade acima identificada solicita a 

cedência do Auditório e dos meios humanos e técnicos necessários ao seu 

funcionamento, no dia 6 de dezembro do presente ano, das 15H00 às 20H00, para levar 

a efeito a Festa de Natal do Infantário e ATL “Os Piratas”. -------------------------------  

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

a) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 
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projetos de natureza cultural, social e educativa; ---------------------------------------  

b) A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horário solicitado; -------------------  

c) Que o evento não está sujeito a receita de bilheteira; ----------------------------------  

d) 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, 

nomeadamente, quando promovidas por escolas do concelho, instituições de 

beneficência e associações sem fins lucrativos da área do concelho”. ------------------  

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a cedência do Auditório 

Municipal à Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da CMA – 

Infantário e ATL “Os Piratas”, no dia e horário solicitado, 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 e no Decreto-Lei 90/2019, de 5 de julho;--------------------------  

c) Informar que a lotação máxima do Auditório Municipal, de 342 lugares, deverá ser 

escrupulosamente respeitada, devendo a entidade requerente adotar os meios que 

permitam cumprir esta diretiva; ----------------------------------------------------------  

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 – ASSOCIAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE ALBUFEIRA 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de setembro último, foi 

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

“Em Reunião de Câmara de 02 de Novembro de 2021, foi aprovado apoiar a Associação 

do Conservatório de Albufeira, na realização dos ensaios do Grupo Coral, através da 

cedência da Sala de Reuniões dos Paços do Concelho, as terças-feiras, no horário 

compreendido entre as 19h00 e as 22h00, ate ao final do ano de 2022. -------------------  

Vem agora a Associação do Conservatório de Albufeira, através do pedido anexo a 

presente, remetido a esta Câmara Municipal, solicitar alteração da cedência da Sala de 

Reuniões dos Paços do Concelho das terças-feiras para as segundas-feiras, no horário 
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compreendido entre as 19h00 e as 21h00. ---------------------------------------------------  

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

1) Que a Associação do Conservatório de Albufeira, enquanto Escola Artística, tem 

vindo a desempenhar um papel único no panorama educativo no Concelho de 

Albufeira; ----------------------------------------------------------------------------------  

2) Que a Associação do Conservatório de Albufeira tem tido um papel fundamental na 

educação musical especializada, hoje encarada como parte integrante da formação 

das crianças e jovens, numa perspetiva que lhes oferece mais opções profissionais 

relacionadas com a Música e a Cultura; ---------------------------------------------------  

3) Que existe a possibilidade desta edilidade disponibilizar a Sala de Reuniões do 

Edifício dos Paços do Concelho, durante os dias 10, 17, 24 e 31 de Outubro e os 

meses de Novembro e Dezembro do corrente ano, nos termos da informação do 

Serviço de Apoio a Presidência e Vereadores; -------------------------------------------  

4) 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 a Camara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

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

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar a Associação do 

Conservatório de Albufeira através da cedência da Sala de Reuniões do Edifício dos 

Paços do Concelho, as segundas-feiras, durante os dias 10, 17, 24 e 31 de Outubro e os 

meses de Novembro e Dezembro do corrente ano, no horário compreendido das 19h00 

as 21h00, para a realização dos Ensaios do Grupo Coral.” -----------------------------------  

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

= APOIOS – FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL – CENTRO INFANTIL  

“O BÚZIO” – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e nove de setembro último, foi 

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

“Através de documentação anexa, a Fundação António Silva Leal solicita: -----------------  

1. A cedência do Auditório Municipal e dos meios técnicos e humanos necessários ao 

seu funcionamento, no dia 12 de dezembro de 2022 e 22 de junho de 2023, das 

9H30-12H00 (montagens e ensaios) e das 14H30-19H00, para levar a efeito a Festa 

de Natal e o Espetáculo de Final de Ano Letivo do Centro Infantil “O Búzio”, 

respetivamente. ----------------------------------------------------------------------------  
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2. A cedência de equipamento de som, colunas de monição (2), micros sem fios (2) e 

micros com tripé (4). ----------------------------------------------------------------------  

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

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

projetos de natureza artística, educativa e recreativa; ---------------------------------  

b) Que o Município não pode alienar a sua missão social, impondo-se o dever de 

contribuir para o aprofundamento da relação família-escola, reunindo pais, filhos e 

educadores; --------------------------------------------------------------------------------  

c) A personalidade jurídica da entidade solicitante – Instituição de solidariedade 

social sem fins lucrativos; -----------------------------------------------------------------  

d) A disponibilidade do Auditório Municipal nos dias e nos horários solicitados; ----------  

e) Que o evento não está sujeito a receita de bilheteira; ----------------------------------  

f) 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, 

nomeadamente, quando promovidas por escolas do concelho, instituições de 

beneficência e associações sem fins lucrativos da área do concelho”; ------------------  

g) 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; -------------------  

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

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

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

à Fundação António Silva Leal – Centro Infantil “O Búzio”, nos dias e horários 

solicitados, 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;” ----------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – AHRESP – ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E 

SIMILARES DE PORTUGAL – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de setembro último, foi 

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

“A AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, solicita 

autorização para utilização da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, nos 

dias 25 de outubro e 8 de novembro, das 15H00 às 18H00, para realização de um ciclo 

de workshops, destinados a empresários do Turismo do Algarve. --------------------------  

Mais solicitam a possibilidade de utilização dos meios audiovisuais existentes na 

Biblioteca Municipal, nomeadamente computador portátil e datashow, bem como tela de 

projecção, quadro branco e canetas. ---------------------------------------------------------  

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

a) Que existe disponibilidade de utilização da Sala Polivalente, nas datas e horas 

solicitadas; ---------------------------------------------------------------------------------   

b) Que estão disponíveis os meios técnicos necessários à realização das atividades; -----  

c) Que a realização das mesmas não envolve o pagamento de horas extraordinárias; -----   

d) Que os workshops contribuirão para reforçar as competências dos empresários do 

Turismo do Algarve, nas áreas da gestão, tecnologia e organização do trabalho; ------  

e) A alínea o) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

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

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução 

de obras ou à realização de eventos de interesse para o município;---------------------   

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o pedido da AHRESP – Associação 

da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal nos seguintes termos: -----------------  

∙ Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos 

meios técnicos necessários ao seu funcionamento, nos dias 25 de outubro e 8 de 

novembro, das 15H00 às 18H00, para realização de um ciclo de workshops, destinados 

a empresários do Turismo do Algarve.” ------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – PGA – EUROPEAN TOUR - PORTUGAL MASTERS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e nove de setembro último, foi 

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

1. Que em reunião Extraordinária do Conselho Intermunicipal da Amal – Comunidade 

Intermunicipal do Algarve foi acordado apoiar o Portugal Masters; --------------------  

2. Que o Portugal Masters é o mais importante Torneio de Golf Português e o único a 

integrar o Circuito Europeu; ---------------------------------------------------------------  

3. Que o Portugal Masters faz parte do Calendário oficial do DP World Tour de 2022, 

a chamada primeira divisão do golfe profissional; ----------------------------------------  

4. Que o DP World Tour é uma série de torneios de golfe profissionais durante todo o 

ano organizada pela PGA European Tour, a qual detém os direitos exclusivos de 

sancionar torneios de golfe profissionais sob o nome “DP World Tour”; ----------------  

5. Que o Portugal Masters se irá realizar de 27 a 30 de outubro do corrente ano, no 

Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura; ------------------------------------------  

6. Que o Portugal Masters irá trazer ao nosso País parte da elite dos Jogadores de 

Golfe; ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. Que a realização do Portugal Masters no Algarve, um reconhecido evento 

internacional, vem promover e prestigiar ainda mais o nosso País, fazendo do Algarve 

e de Portugal um dos mais prestigiados destinos de Golfe; ------------------------------  

8. Que são esperados cerca de 40.000 espetadores no evento; ---------------------------  

9. Que o Portugal Masters irá ter cobertura mundial pela Imprensa Internacional, e 

será também transmitido em direto em vários canais televisivos para mais de 150 

países, chegando a mais de 400 milhões de lares; ----------------------------------------  

10. 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; --------------------------------------------------------------------  

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

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar a realização do 

Portugal Masters através da atribuição de uma comparticipação financeira de 

32.500,00€ (trinta e dois mil e quinhentos euros) à PGA European Tour.” -----------------  

O senhor presidente disse que este apoio foi sugerido pela Região de Turismo do 

Algarve numa reunião da AMAL. Explicou depois que este evento se irá realizar no 

concelho vizinho, mas também vai ser importante em Albufeira, até porque muitos 

golfistas irão ficar em hotéis de Albufeira. Referiu ainda que já vem sendo 

habitual os municípios do Algarve apoiarem eventos importantes para a região, 
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como foi o caso recente da Fórmula 1. Explicou ainda que o valor da 

comparticipação de Albufeira começou por ser cerca de cento e setenta mil euros, 

cifrando-se agora em cerca de trinta mil euros. -----------------------------------------  

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO SOUTHCR3W – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em dezanove de setembro último, foi 

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

“Através do documento anexo, vem a Associação SouthCr3w, solicitar o apoio da 

Autarquia para a concretização do seu 8.º Aniversário que terá lugar no dia 8 de 

outubro e cujas atividades vão decorrer entre as 12:00 e as 23:00 na Rua Isaac 

Newton em Albufeira. -------------------------------------------------------------------------   

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

1. Se trata de uma associação sediada no nosso Concelho e que esta Câmara Municipal 

reconhece e valoriza o papel que as associações desempenham na vida das 

comunidades, sejam elas de natureza cultural, recreativas, desportivas ou de 

solidariedade social, pois asseguram um contributo insubstituível na construção e 

afirmação de identidades colectivas, na formação artística e desportivo, no 

desenvolvimento e capacitação das pessoas enquanto cidadãs ou na prestação de 

serviços de proximidade; ------------------------------------------------------------------  

2. Que a presente Associação sem fins lucrativos, tem como objectivos a produção, 

promoção e divulgação de actividades recreativas e sociais relacionadas com o 

desenvolvimento do Motociclismo, nas vertentes desportivas, turísticas e lúdicas 

que possam contribuir para o desenvolvimento regional assim como para um salutar e 

benéfico aproveitamento e utilização dos tempos livres dos seus associados e 

familiares; ----------------------------------------------------------------------------------  

3. 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); ----------------------------------------------------  

4. Compete à Câmara Municipal deliberar sobre formas de apoio a entidades e 

organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista 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; -----------------------------------------  

5. Compete ainda à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 

actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva, 
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recreativa ou outra, conforme preceitua a alínea U) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro. --------------------------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Associação SouthCr3w, nos seguintes 

termos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

∙ Emissão da Licença de Ocupação da Via Pública, onde irá decorrer a festividade, 

concretamente na Urbanização dos Caliços; Rua Isaac Newton, Lt 10 (conforme mapa 

de implantação em anexo), no dia 8 de outubro, entre as 09:30 e as 22:00, conforme o 

teor da informação emitida pelos serviços na distribuição SGDCMA/2022/59318, que 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------  

(…) No âmbito do pedido de interrupção de trânsito na Rua Isac Newton, informam 

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

todas as normas seguintes: -------------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

3. A organização deverá ter cuidados redobrados nos arruamentos; ----------------------   

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; ----------------------------------------   

6. Deverá a organização dar conhecimento à GNR, Bombeiros Voluntários de Albufeira 

com 48h de antecedência do início do evento; -----------------------------------------------   

Se o evento for autorizado, fica registado que já se encontra efetuada uma O.S. 

(4826) para o empréstimo das 4 baias com a sinalização de corte de via. (…) --------------  

∙ Isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão das licenças que se afiguram 

necessárias para a realização do evento em conformidade com a apreciação dos 

serviços redigida na distribuição SGDCMA/2022/59318, que se cita: ---------------------  

(…) Analisado o teor dos respetivos estatutos, somos chegados à conclusão que a 

Requerente se insere na previsão da supra aludida norma regulamentar, uma vez que se 

configura como uma associação de recreio, cultura e beneficência social, a pretensão 

sujeita a tributação, realização de um evento recreativo, se insere no fim constante do 

art.º 2.º mesmo documento. (…) ---------------------------------------------------------------  

∙ Cedência de 4 baias para bloqueio da via pública entre as 12:00 e as 23:00 no dia 8 

de outubro de 2022.” -------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, 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, suscitou a 

respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala, assumindo a 

presidência o senhor vice-presidente. -----------------------------------------------------  

= APOIOS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e seis de setembro último, 

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

“A Santa Casa da Misericórdia de Albufeira vem através de documentos anexos, 

solicitar autorização para utilização da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia 

Jorge, em Albufeira, dia 3 de novembro, entre as 17H30 e as 19H00, para realização 

de uma conferência no âmbito da atividade Ciclos de Conversas, inserida no Projeto 

“Albufeira Geração”. --------------------------------------------------------------------------  

Mais solicita a possibilidade de utilização dos meios audiovisuais existentes na 

Biblioteca Municipal, nomeadamente computador portátil e datashow, bem como tela de 

projeção. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) Que existe disponibilidade de utilização da Sala Polivalente, na data e hora 

solicitada; ----------------------------------------------------------------------------------   

b) Que estão disponíveis os meios técnicos necessários à realização da atividade; -------    

c) Que a atividade se realiza dentro do horário de funcionamento da Biblioteca 

Municipal, pelo que não há lugar ao pagamento de horas extraordinárias; --------------   

d) Que não há qualquer custo de realização para a Autarquia; -----------------------------  

e) A alínea o) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, confere 

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

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução 

de obras ou à realização de eventos de interesse para o município;---------------------   

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a realização da conferência no 

âmbito da atividade Ciclos de Conversas, inserida no Projeto “Albufeira Geração” à 

Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, nos seguintes termos: --------------------------  

• Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, bem como dos 
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meios técnicos necessários ao seu funcionamento, no dia 3 de novembro, entre as 

17H30 e as 19H00, nomeadamente computador portátil e datashow, bem como tela 

de projeção.” -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz solicitou que lhe fosse disponibilizada uma 

relação dos protocolos celebrados entre o município e a Santa Casa da 

Misericórdia no presente ano, bem como uma espécie de conta corrente dos 

valores transferidos para esta entidade. --------------------------------------------------  

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

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

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

= APOIOS – ARFIA - ASSOCIAÇÃO DO RANCHO FOLCLÓRICO INFANTIL DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e seis de setembro último, 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, vem a ARFIA - Associação do 

Rancho Folclórico Infantil de Albufeira, com o NIFPC 501 873 503, solicitar o apoio 

desta edilidade através da disponibilização da sala B do EMA - Espaço Multiusos de 

Albufeira, aos sábados, para realização dos ensaios dos elementos da Associação. -------   

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

1. Que se trata de uma associação sem fins lucrativos, que tem como objetivos a 

divulgação das danças e cantares da região; ----------------------------------------------  

2. Que a ARFIA tem sede provisória em Bellavista Comercial, loja nº 10 – Avenida dos 

Descobrimentos, 8200-260 Albufeira; ---------------------------------------------------   

3. Que esse espaço não tem capacidade para acolher os ensaios semanais com todos os 

elementos da Associação; -----------------------------------------------------------------   

4. Que em reunião de câmara de 17.05.2022, foi deliberada uma proposta de pedido de 

apoio da ARFIA (em anexo) a autorizar a realização de ensaios da associação na sala 

B do EMA às sextas-feiras, das 20h30 às 23h00, até à retoma dos ensaios da 

Fanfarra dos BVA nesse espaço; ----------------------------------------------------------  

5. Que a Fanfarra dos BVA irá retomar os seus ensaios já a partir do dia 07.10.2022, 

na sala B do EMA, às sextas-feiras das 21h30 às 22h30, conforme proposta 

deliberada em Reunião de Câmara de 21.02.2022; ---------------------------------------   

6. Que, com a retoma dos ensaios da Fanfarra dos BVA a ARFIA não poderá continuar 

a realizar os seus ensaios às sextas-feiras, uma vez que os horários dos ensaios das 

duas entidades coincidem; -----------------------------------------------------------------  
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7. O pedido de apoio enviado pela ARFIA a solicitar a transição dos seus ensaios para 

os sábados, no horário - das 20h30 às 23h00; -------------------------------------------   

8. Que a sala B do EMA se encontra disponível durante o restante ano de 2022, para 

acolher os ensaios semanais da ARFIA no dia e horário solicitados; --------------------  

9. Esta atividade tem enquadramento legal na alínea u), do nº 1, do artigo 33, da lei 

75/2013 de 12 de Setembro, que confere competência à Câmara Municipal para 

apoiar atividades de natureza social, recreativa, ou outras de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde. ----------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a ARFIA - Associação do Rancho 

Folclórico Infantil de Albufeira, através do seguinte: --------------------------------------  

1) Disponibilização da sala B do EMA – Espaço Multiusos de Albufeira aos sábados, das 

20h30 às 23h00 para realização de ensaios dos elementos da ARFIA, durante o 

restante ano de 2022; ---------------------------------------------------------------------   

2) Isenção total do pagamento das taxas devidas pela utilização do espaço, ao abrigo 

do artigo 9º do Regulamento de Utilização do Espaço Multiusos de Albufeira; --------  

3) Conforme os termos do Regulamento de Utilização do Espaço Multiusos de 

Albufeira, a cedência das instalações a terceiros em nada poderá prejudicar a 

prioridade de que este Município goza na utilização daqueles espaços para o 

desenvolvimento de atividades promovidas pela Autarquia ou de outros considerados 

de interesse para o concelho e população em geral; --------------------------------------  

4) Em tudo deverá o requerente cumprir o estipulado nas normas de utilização do EMA, 

sendo da sua responsabilidade o zelo e a segurança do espaço e do equipamento aí 

existente durante o período da sua utilização; -------------------------------------------   

5) Seja dever da Associação o cumprimento das normas de segurança e de proteção em 

vigor, no âmbito da situação epidemiológica causada pelo COVID-19, emanadas pela 

Direção Geral de Saúde.” ------------------------------------------------------------------   

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

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

fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da APAL – Agência de 

Promoção de Albufeira, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do 

artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a 

respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala, assumindo a 

presidência o senhor vice-presidente. -----------------------------------------------------  

= APOIOS – APAL – AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
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Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e oito de setembro último, 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, vem a APAL – Agência de 

Promoção de Albufeira, solicitar o apoio desta Câmara Municipal, na disponibilização de 

transporte da delegação da APAL que irá participar no Roadshow do Canadá, de 10 a 13 

de outubro de 2022. --------------------------------------------------------------------------   

Necessidades de Transporte: ----------------------------------------------------------------   

9 de outubro|05h00: Albufeira/Aeroporto de Lisboa (ponto de encontro no Parque de 

Estacionamento frente ao tribunal) ----------------------------------------------------------   

15 de outubro|09h00: Aeroporto de Lisboa/Albufeira --------------------------------------   

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

1. A APAL é uma pessoa coletiva de direito privado, com caráter de associação, sem 

fins lucrativos, cuja natureza consiste na promoção e divulgação turística do 

município de Albufeira, com base no estabelecimento de parcerias públicas e 

privadas para a prossecução dos seus objetivos; -----------------------------------------  

2. Entre os objetivos da APAL demarca-se a promoção e divulgação turística do 

concelho de Albufeira, dos seus produtos regionais, em todas as suas vertentes, 

designadamente, através do estudo, preparação e desenvolvimento de ações 

específicas nos mercados internos e externos, com vista ao desenvolvimento 

sustentado do concelho; a concertação entre entidades públicas e privadas 

regionais, com vista à definição de políticas, objetivos e estratégias de promoção 

turística do concelho no mercado interno e externo; apoio à elaboração de estudos, 

projetos e ações destinadas a contribuir para a introdução de fatores de correção e 

modernização social, cultural, desportiva e económica, constituindo-se como agente 

dinamizador de novas e atuais atividades; promoção do município como destino 

turístico, local de realização de congressos, feiras e outras organizações afins, 

eventos e estágios desportivos com interesse regional, nacional e internacional; ------  

3. A Câmara Municipal de Albufeira figura como sócia fundadora da APAL; --------------  

4. Este Roadshow no Canadá, tem como objetivo promover o concelho de Albufeira 

junto dos operadores e agências de viagens turísticas do Canadá; ----------------------   

5. Da delegação da APAL fazem parte 13 pessoas; -----------------------------------------   

6. De acordo com a informação dos serviços da DISU-DAVEGF, na distribuição 

SGDCMA/2022/62787, existe disponibilidade em assegurar o referido transporte 

nos dias 9 e 15 de outubro conforme o solicitado pela APAL, com recurso a trabalho 

extraordinário no valor de 130,00€; ------------------------------------------------------   
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7. A alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 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; ----------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara delibere apoiar a APAL – Agência de Promoção de Albufeira 

através do seguinte:  --------------------------------------------------------------------------  

1 - Disponibilização de autocarro com motorista pela DISU-DAVEGF, com recurso a 

trabalho extraordinário, para efetuar o transporte da delegação da APAL nos dias 9 e 

15 de outubro de 2022, nos seguintes dias, horários e trajetos: ---------------------------   

- 9 de outubro|05h00 – Albufeira/Aeroporto de Lisboa ------------------------------------   

- 15 de outubro|09h00 – Aeroporto de Lisboa/Albufeira.” ---------------------------------  

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

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

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

= APOIOS – CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em trinta de setembro último, foi 

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

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

1) A CPCJ de Albufeira irá organizar no próximo mês de 11 de Outubro 2 Palestras, 

denominadas de “Bullying” – Sessões de Prevenção e Promoção dos Direitos das 

Crianças; -----------------------------------------------------------------------------------  

2) A CPCJ vem realizar um pedido de apoio ao Município para estas ações, que são 

destinadas a alunos de 2.º e 3.º ciclo, dos 3 agrupamentos do concelho de Albufeira; -  

3) Esta autarquia encontra–se entre as Entidades com competência em matéria de 

Infância e Juventude, Saúde e Educação; ------------------------------------------------  

4) Considerando que de acordo com o art.º 12.º da Lei 147/99 de 1 de Setembro, a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens é uma instituição oficial, não judiciária, 

com autonomia funcional, que visa promover os direitos da criança e do jovem e 

prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, 

formação, educação ou desenvolvimento integral; ----------------------------------------  
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5) Existe um protocolo de colaboração celebrado entre o Ministério do trabalho e 

solidariedade, o Ministério da Justiça e a Associação Nacional de Municípios, 

(31.07.2017), onde consta no n.º 1 da cláusula segunda que “o apoio ao funcionamento 

das comissões de proteção consiste na disponibilização de apoio logístico, financeiro 

e administrativo” a fim de garantir o bom funcionamento das comissões. Consta 

ainda no número 2 que se entende por apoio logístico, os meios, equipamentos e 

recursos necessários ao bom funcionamento das comissões, designadamente, 

instalações, informática, comunicações, e transportes; ----------------------------------  

6) O presente pedido enquadra-se no âmbito do protocolo de colaboração em vigor; -----  

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

Que a Câmara delibere aprovar a prestação destes apoios, enquadrados no Protocolo de 

Colaboração existente, nomeadamente com o seguinte: -------------------------------------  

- Ceder o transporte das escolas para o Auditório Municipal, para participantes nas 

ações no dia 11/10, de manhã e de tarde; ----------------------------------------------------  

- Cedência do auditório municipal para decorrer as ações no dia 11 de Outubro; ----------  

- Cabimento do valor total de 575 Euros, para o apoio logístico, quer seja para 

pagamento ao orador para as referidas ações; ----------------------------------------------  

- Apoio na divulgação das ações.” -------------------------------------------------------------  

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

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

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

= APOIOS – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em três de outubro corrente, foi 

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

“A Organização do Evento, DSISO - Down Syndrome International Swimming 

Organisation Federação Portuguesa de Natação e o Município de Albufeira irão 

organizar nas Piscinas Municipais de Albufeira, o 10th World Down Syndrome 

Swimming e Artistic Champioships – 10 a 22 de Outubro 2022. ----------------------------  

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

1. Que se trata de uma forma de promovermos o Complexo de Piscinas Municipais de 

Albufeira para a prática de Natação Pura e Natação Artística Sincronizada; ----------  

2. Este Evento é considerado o Evento Mundial mais importante do género no mundo, 

mobilizando atletas e delegações mundiais, cerca de 400 participantes, com a 

participação da Seleção Nacional Portuguesa de Natação Adaptada e bem como mais 

24 seleções Mundiais. ----------------------------------------------------------------------  
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3. O Município de Albufeira vai estar num patamar de elevada notoriedade na 

organização e acolhimento deste grande evento, contribuindo decisivamente para 

promoção do Concelho de Albufeira, a Região do Algarve e do nosso País. --------------  

4. Que através deste tipo de apoio e cooperação institucional, o Município de 

Albufeira, contribui de forma decisiva para a dinamização e desenvolvimento da 

modalidade de Natação Adaptada e da Natação Sincronizada em Albufeira, apoiando 

deste modo os atletas com Syndrome de Down; -----------------------------------------  

5. Que a atividade proposta, se enquadre na Lei n.º 75/2013 - Regime jurídico das 

Autarquias Locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais na Secção III - 

Câmara Municipal, da Subsecção I Competências onde refere no Artigo 33.º 

Competências materiais da Alínea u), “Promover…, e apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

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

das doenças;” ------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Federação Portuguesa de Natação, na 

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

Cedências e serviços: -------------------------------------------------------------------------  

• Do Complexo de Piscinas Municipais nos dias 10 a 22 de Outubro de 2022 para 

acolher o referido evento; SGDCMA/2022/62953 --------------------------------------  

• De 300 cadeiras plástico, 40 mesas - 2 Lonas de 15m (uma lona preta e uma lona 

branca).- Baias cinzentas c/ placas PVC imagem Município de Albufeira 12 + 43 baias 

em inox (43 capas pretas) + 50 – Total a 100 baias - 10 Fitas Sinalizadores 

disponíveis  ---------------------------------------------------------------------------------  

 - 40 Estruturas de palcos, pés 40 cm – estrados 2x1m. - Requisição de viatura (caixa 

fechada) de transporte de materiais conforme a disponibilidade do serviço – Definir 

datas e horas. Serviço DDESC-DTDEC - SGDCMA/2022/60844 -----------------------  

• Rolos de linóleo, 100 cadeiras e material publicitários, Banners Triangulares – DDJ --  

• Articulação entre as Forças de Seguranças – GNR, Bombeiros, Capitania, Serviços 

Municipais, Serviço Proteção Civil - Email 12/9/2022 -----------------------------------  

• 10 Contentores do Lixo, floreiras, limpeza das caleiras na fachada do Complexo PMA 

Serviço DISU-DHUEV - SGDCMA/2022/60104 -----------------------------------------  

• De Wifi e Fibra no plano de água, régie e salas do complexo PMA. Serviço DAIMA 

SGDCMA/2022/60795 --------------------------------------------------------------------  

• Da imagem do evento, acreditações, cartazes, backdrop, publicidade e marketing 
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nos canais de comunicação do município. Serviço DCRPRI -------------------------------  

• Brindes para as delegações, bandeiras do município e portuguesa. Serviço DCRPRI ---  

• De apoio logístico e humano para as diversas tarefas de montagens e organização 

não desportiva do evento. DDJ ------------------------------------------------------------  

• Controlo do parque de Estacionamento das PMA Piscinas Municipais de Albufeira 

reservado para o evento – fechado – vedar os parques a partir de 10 a 23 de 

outubro 2022 Serviço DISU – DAVEGF - SGDCMA/2022/61248 ----------------------  

• Assegurar a Limpeza da área exterior envolvente – Junta de Freguesia de Albufeira 

email - data - 02/08/2022 ----------------------------------------------------------------  

• De 1 Técnico da CISEC durante todo o evento. CISEC - email - data - 2/9/2022 -----  

• Descartáveis para calçado - SGDCMA/2022/58954 ------------------------------------  

• Voluntários para o Evento – Agrupamentos Escolares de Albufeira Poente e de 

Albufeira e Futebol Clube de Ferreiras, --------------------------------------------------   

• De serviço eletricidade DEEM – Serviço DPEM-DEEM –  --------------------------------  

 SGDCMA/2022/59099, -------------------------------------------------------------------  

 SGDCMA/2022/54406,  ------------------------------------------------------------------  

 SGDCMA/2022/60781, -------------------------------------------------------------------  

 SGDCMA/2022/61513, --------------------------------------------------------------------  

 SGDCMA/2022/61691, --------------------------------------------------------------------  

 SGDCMA/2022/62797,  ------------------------------------------------------------------  

• Colaboração da ANSA - Associação de Nadadores Salvadores no evento em 

recursos Humanos e disponibilização de equipamento de auxílio médico DAE – 

Desfibrilhador Automático externo. ------------------------------------------------------  

• Autorização para encerramento do Complexo Piscinas Municipais de Albufeira 

durantes as datas do Evento.--------------------------------------------------------------  

• Atribuição de um apoio financeiro à Federação Portuguesa de Natação no valor de € 

80.000,00 (oitenta mil euros) destinado à comparticipação para a organização do 

evento e suportar custos e despesas com comitivas, Seleções Mundiais, permanência 

durante evento de Guarnição - Ambulância e Bombeiros, Montagem de Bancada 

móvel no Plano de Água com 260 lugares destinado ao Público; assegurar o Catering 

para Sala VIP, Voluntários e convidados, A promoção do evento, Transmissão em 

Live Streaming, equipamento eletrónico (5 Smart TV – para acompanhamento do 

evento) mobiliário para a sala VIP e duas Máquinas de água – com Purificador 

disponíveis no plano de água para atletas, Juízes /cronometristas. ---------------------  

• Isenção do pagamento das taxas do Complexo de Piscinas Municipais de Albufeira, 
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de acordo com o n.º 1 e n.º 2 do art.º 21 do Regulamento das Piscinas Municipais de 

Albufeira, nas datas mencionadas.” -------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que a primeira vez que este campeonato 

aconteceu em Albufeira foi com a sua equipa, tendo sido claramente uma prova 

que o marcou enquanto autarca, mas também marcou pela especificidade dos 

atletas e pela dimensão humana que se sente. Terminou dizendo que é bom que a 

autarquia continue a apoiar esta iniciativa. -----------------------------------------------  

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

= CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

DO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA NAS FREGUESIAS - RENOVAÇÃO E 

ATRIBUIÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara foi apresentada uma proposta do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

1. O regime jurídico das autarquias locais, das entidades intermunicipais e do 

associativismo autárquico (aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro) prevê, 

nos artigos 116º e seguintes, de entre o mais, a possibilidade dos órgãos dos 

municípios poderem delegar competências nos órgãos das freguesias; -----------------  

2. Nos termos do artigo 118º desse diploma legal, a concretização da delegação de 

competências visa a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade 

inter-regional, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a 

racionalização dos recursos disponíveis, podendo efetuar-se em todos os domínios 

do interesse próprio das populações das freguesias, em especial no âmbito dos 

serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais, 

como estipula o artigo 131º; ---------------------------------------------------------------  

3. Nos termos do disposto no artigo 120º da citada Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação em vigor, a delegação de competências concretiza-se através 

da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; ---------------  

4. Nesse contexto, a 07/10/2019 e, em cumprimento das deliberações da câmara 

municipal de 03/09/2019 e 17/09/2019, o Município de Albufeira celebrou com a 

freguesia da Guia, freguesia de Paderne e freguesia de Ferreiras, bem assim com a 

freguesia de Albufeira e Olhos de Água, respetivamente, contratos 

interadministrativos de delegação de competências (adiante designados de 

Contratos) para vigorarem até ao final do mandato do órgão deliberativo do 

município; -----------------------------------------------------------------------------------    
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5. Nos termos das cláusulas "4ª", "18ª" e "21ª" dos Contratos, ficou estipulado que, o 

período de vigência coincidia com a duração do mandato municipal, cessando, por 

caducidade, após o decurso do respetivo prazo de vigência; -----------------------------   

6. Sendo que, "a mudança dos titulares dos órgãos das entidades contraentes não 

determina a caducidade do presente contrato" (cfr. nº 2 da "Cláusula 18ª" dos 

Contratos); ---------------------------------------------------------------------------------  

7. Prevê o nº 3 do artigo 123º da Lei 75/2013, de 12 de setembro que, "sem prejuízo 

do disposto no nº 3 do artigo 126º e no nº 3 do artigo 129º, a mudança dos titulares 

dos órgãos dos contraentes públicos não determina a caducidade do contrato". -------  

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

8. Não obstante a mudança dos titulares dos órgãos dos contraentes públicos que 

procederam à outorga dos contratos celebrados no ano de 2019; -----------------------  

9. Têm vindo as freguesias que integram o concelho de Albufeira, a exercer as 

competências delegadas no âmbito dos Contratos; ---------------------------------------  

10. Atento a prossecução do interesse público, a continuidade da prestação do serviço 

público e, a necessidade e suficiência dos recursos; -------------------------------------  

11. Urge renovar a atribuição dos recursos financeiros destinados à execução dos 

Contratos; ----------------------------------------------------------------------------------  

12. Os quais, não obstante o atual contexto socioeconómico, resultante da pandemia da 

doença Covid-19 e bem assim, da atual situação de incerteza provocada pela guerra 

na Ucrânia deverão, atento o disposto no nº 1 do artigo 122º do supracitado diploma 

legal, ser disponibilizados nos mesmos termos e montantes resultantes dos 

Contratos outorgados no ano de 2019; ----------------------------------------------------  

13. Reconhecendo-se contudo, a necessidade de, nos termos do previsto na al. l), nº 1 do 

artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o órgão executivo desta Edilidade 

promover a discussão e preparação da revisão dos Contratos, num contínuo 

acompanhamento da prossecução dos objetivos tendentes à prossecução do 

interesse público, na melhoria da qualidade dos serviços prestados e na 

racionalização dos recursos disponíveis; --------------------------------------------------  

14. Desenvolvendo-se, para tal, trabalhos preparatórios, entre o município e todas as 

freguesias, com vista à obtenção de uma plataforma de consenso e subsequente 

formalização da mesma, após tramitação procedimental definida legalmente; ---------  

15. Com a aprovação do Orçamento e Plano Orçamental Plurianual 2022-2026 e das 

Grandes Opções do Plano 2022-2026, a Assembleia Municipal aprovou as dotações 

previstas a transferir para as freguesias, no âmbito dos contratos 
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interadministrativos de delegação de competências nas freguesias, o valor total de 

4.593.940,00€; ----------------------------------------------------------------------------   

16. Os contratos interadministrativos objeto da presente, foram presentes a reunião 

da Câmara Municipal de Albufeira e, em conformidade com o disposto na alínea m) 

do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, 

submetidos a sessão da Assembleia Municipal de Albufeira, para efeitos de 

autorização, nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º da mesma Lei, presentes a 

reunião das respetivas Juntas de Freguesia, em conformidade com o disposto na 

alínea i) e j) do nº 1 do artigo 16º da mesma Lei e, por fim, submetidos a sessão das 

respetivas Assembleias de Freguesia, para efeitos de autorização nos termos da 

alínea g) do nº 1 do artigo 9º do citado diploma legal; ------------------------------------  

17. Neste contexto, atento e para efeitos do previsto na alínea a), do nº 2 do artigo 25º 

do supracitado diploma legal, deve a presente ser submetida à Assembleia Municipal.   

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------   

A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere: --------------------------------------  

• Aprovar a renovação e, consequentemente, a atribuição dos recursos financeiros 

previstos e destinados à execução dos contratos interadministrativos de delegação 

de competências celebrados com as freguesias do concelho de Albufeira, no ano de 

2019 (de acordo com o mapa anexo à presente); -----------------------------------------  

• Promover a discussão e preparação com as juntas de freguesia dos contratos 

interadministrativos de delegação de competências, nos termos previstos na Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação; -------------------------------------  

• Submeter a presente à Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea a), 

do nº 2 do artigo 25º do supracitado diploma legal.” -------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz saudou o facto de existir uma deliberação sobre 

esta matéria. Perguntou seguidamente como vai funcionar a parte financeira, uma 

vez que há pagamentos devidos relativos a dois mil e vinte e dois às quatro juntas 

de freguesia e uma vez que o contrato não foi denunciado, estando por isso em 

vigor. Afirmou depois ter reparado que existem pagamentos feitos às juntas de 

freguesia relativos aos meses desde o início do ano, embora as juntas de 

freguesia não tenham recebido esse dinheiro. --------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que a DGAL transfere esses montantes 

diretamente para as juntas de freguesia, ou seja, são valores que nada têm a ver 

com os contratos interadministrativos. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou depois como iriam ser feitos os 



4 de outubro de 2022  

procedimentos para pagar às juntas de freguesia os valores com retroativos a 

janeiro, uma vez que já se está quase no final do ano e as juntas de freguesia 

precisam de fazer a recuperação de investimentos que já fizeram. Lembrou ainda 

que muitos munícipes foram encaminhados do município para as juntas de 

freguesia, uma vez que se tratavam de competências destas autarquias, apesar de 

ainda não terem recebido as respetivas verbas. ------------------------------------------   

O senhor vice-presidente disse que o executivo permanente teve uma orientação 

cuidada na questão dos contratos interadministrativos. Enalteceu depois a postura 

do senhor presidente, uma vez assumiu manter as verbas para todas as juntas de 

freguesia até ao fim do mandato, isto apesar do contexto adverso de instabilidade 

que se vive um pouco por toda a Europa. Informou seguidamente que este valor 

ascende a quatro milhões e seiscentos mil euros. Referiu ainda que a verba 

respeitante a dois mil e vinte e dois vai ser paga integralmente até ao final do 

presente ano. Reiterou depois que os contratos são para cumprir. ---------------------  

O senhor presidente disse que isso nunca esteve em causa e que esta despesa 

está inscrita no orçamento desde o início. ------------------------------------------------    

O senhor vice-presidente disse que estes valores se irão manter nos anos de dois 

mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro e dois mil e vinte cinco, o que é de 

enaltecer, tendo em conta que ninguém sabe a conjuntura económica que se irá 

verificar, sendo este um esforço para manter o apoio do município às freguesias e 

aos respetivos fregueses. Afirmou seguidamente que havia uma interpretação 

jurídico-legal que foi agora ultrapassada, pelo que o dinheiro chegará em breve às 

juntas de freguesia. -------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que as juntas de freguesia necessitam 

destas verbas para exercer as suas competências e tiveram que avançar com 

fundos próprios para colmatar esta situação, razão pela qual necessitam agora 

desse dinheiro com a máxima urgência. ----------------------------------------------------     

O senhor presidente disse que tem-se notado perfeitamente de há uns anos a 

esta parte, e sobretudo neste último ano, que as juntas de freguesia ganharam 

muito em termos da capacidade de realização de muitos eventos que não 

conseguiam organizar há uns anos atrás. Referiu ainda que esta alteração para 

melhor se nota em termos de reparações, de apoio ao movimento associativo, da 

organização de eventos, de promoção da própria junta de freguesia, etc. Salientou 

seguidamente que esta alteração tem sido notória, o que é bom que se diga, por 

oposição a uma postura de dizer que tudo está mal. Reiterou ainda que muitas 
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destas verbas vêm do orçamento do município. -------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz subscreveu as palavras do senhor presidente e 

lembrou que o mote do Partido Socialista no mandato anterior foi exatamente o de 

dar mais poder às juntas de freguesia, uma vez que se considera que estas 

autarquias podem ser o braço armado de execução do município. Afirmou 

seguidamente que é por essa razão que tem insistido tanto nesta necessidade de 

transferir os respetivos montantes o mais rapidamente possível para as juntas de 

freguesia. Defendeu ainda que os munícipes são mais bem servidos quando as 

juntas de freguesia têm mais poder e meios para poderem trabalhar. ----------------    

O senhor presidente lembrou que há cerca de dois ou três anos o município 

pavimentou bastantes caminhos em todas as freguesias do concelho, mantendo uma 

certa equidade relativamente a todas as juntas de freguesia. Afirmou 

seguidamente que seria bom que se falasse mais nestes aspetos positivos, em vez 

de tentar passar uma mensagem de que nada se faz. Referiu depois que também 

gostava que este assunto tivesse ficado resolvido há mais tempo, mas explicou que 

os contratos interadministrativos sofreram este ano algum atraso por razões de 

ordem logística e funcional. -----------------------------------------------------------------  

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

= REGULAMENTOS – PROJETO DE REGULAMENTO DA TAXA TURÍSTICA DO 

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente, em vinte e oito de setembro último, foi apresentada 

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

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

- Foi aprovado, em reunião de câmara realizada no dia 30 de agosto último, o início do 

procedimento administrativo, tendente à elaboração do Projeto de Regulamento da 

Taxa Turística do Município de Albufeira, bem como os elementos que integram a 

composição de acompanhamento; -------------------------------------------------------------  

- Por lapso, na referida proposta, não foi indicado o elemento da Divisão Jurídica e de 

Contencioso; -----------------------------------------------------------------------------------  

- É de todo o interesse que o procedimento seja acompanhado pelos serviços 

jurídicos. --------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

Em aditamento à proposta aprovada em reunião de câmara de 30 de agosto último, 

delibere acrescentar à comissão de acompanhamento a técnica Maria Filomena Cruz da 

Divisão Jurídica e de Contencioso.” ----------------------------------------------------------  
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O senhor vereador António Coelho perguntou se faria sentido ter um 

representante de cada sector na comissão e se esta hipótese se poderia efetivar. -  

O senhor presidente respondeu negativamente. Explicou depois que se trata de 

uma comissão técnica. Referiu ainda que o trabalho que esta comissão apresentar 

será depois debatido por todos os membros do executivo. Defendeu seguidamente 

que a taxa turística tem que ser pensada no seu todo, ou seja, é mais importante 

o regulamento que o próprio valor da mesma. Considerou ainda que os valores 

cobrados neste âmbito devem reverter para determinado tipo de financiamentos. 

Lembrou ainda que a COVID-19 implicou uma despesa de cerca de vinte e cinco 

milhões de euros em dois anos ao município, pelo que muita coisa poderia ter sido 

feita, mas não o foi por causa da pandemia. ---------------------------------------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – CLUBE DESPORTIVO AREIAS DE SÃO JOÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e oito de setembro 

corrente, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ---------------------------------   

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o CLUBE 

DESPORTIVO AREIAS DE SÃO JOÃO, 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 Clube Desportivo Areias de 

São João.” -------------------------------------------------------------------------------------  

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 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de sessenta e quatro mil, 

quatrocentos e oitenta e nove euros destinada à execução do projeto desportivo na 

área da formação, seis mil e seiscentos 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 sete mil euros para apoio ao projeto de 

ciclismo feminino – 5 Quinas, pela participação no Campeonato Nacional de Ciclismo 

feminino e Taça de Portugal. -----------------------------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho solicitou o relatório de execução, bem como as 

contas apuradas pelo centro de custos que irão ser calculadas em janeiro de dois 

mil e vinte e três, ou seja, deixou este pedido para o futuro. -------------------------  
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O senhor vereador Victor Ferraz lembrou que o senhor vice-presidente prometeu 

que os contratos-programa se fariam acompanhar dos quadros em Excel onde é 

feita a sustentação dos valores apurados. Referiu depois que estes quadros não 

foram disponibilizados e solicitou que futuramente estes quadros passem a 

acompanhar a restante documentação dos contratos-programa. ------------------------  

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

 

= GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2022-2026 – TERCEIRA REVISÃO – 

ALTERAÇÃO MODIFICATIVA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ATIVIDADES MAIS RELEVANTES)  

2022-2026 – PROPOSTA = 

Foi apresentada a proposta da terceira revisão da alteração modificativa das Grandes 

Opções do Plano 2022-2026, uma cópia da qual fica arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho disse que verificou que esta terceira alteração 

serve na sua quase totalidade para colocar projetos e ações que foram esquecidas 

ou que não tinham verba nas GOP’s iniciais e não, como tem sido referido pelo 

executivo permanente, para criar projetos e ações para ocorrências 

extraordinárias ou súbitas. Afirmou seguidamente que das nove novas ações 

incluídas nesta revisão apenas poderão ser consideradas inesperadas a compra das 

duas scooters, uma para a Polícia Municipal e outra para o Serviço de Águas. 

Considerou também que as outras ações são esquecimentos e obras sem sentido 

lato, sem nenhuma especificação, como a execução de pinturas no pavimento do 

Município de Albufeira, levantamento e reposição, construção e reparação dos 

passeios em zonas pontuais, ou ainda a aquisição de bens e serviços de saúde no 

trabalho, ou a quota que a Geoparque ou a transferência de competências na área 

da saúde, Lei 50/2018, de 16 de agosto, em relação aos equipamentos básicos. 

Referiu ainda que a repavimentação de ruas, escolas e acesso ao bairro de 

Paderne seriam mais que previsíveis, uma vez que estão a decorrer obras nos 

novos fogos habitacionais, o que denota também falta de planeamento. Disse 

seguidamente ser curioso que projetos que não foram transferidos para dois mil e 

vinte e dois, uma vez que parecia já não haver gastos a registar, aparecerem 

agora em outubro corrente para poderem ser alvo de revisões de preços, pelo que 

perguntou se não foi perguntado ao técnico responsável se esta eventualidade 

poderia acontecer. Questionou ainda se se poderá ter tratado de esquecimento ou 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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falha informática na transferência dos projetos do PPI, ou então falta de 

planeamento ou de cronograma financeiro e técnico. Perguntou também se os 

projetos que foram eliminados na totalidade para fazer face às novas inscrições 

foram escolhidos porque verificaram que os mesmos não tinham razão de ser ou 

porque não tinham relevância para os respetivos clubes. Defendeu depois que 

quando se pensa dar viaturas, equipamentos de fisioterapia, equipamentos 

informáticos ou de diagnóstico médico aos clubes, é porque são necessários e 

fundamentais ao funcionamento dos mesmos. Questionou seguidamente se estes 

cortes tinham sido comunicados aos clubes e se tinham obtido a concordância dos 

mesmos. Considerou ainda que existe uma atitude titubeante do executivo, uma 

vez que ora fala de eficiência energética, mas retira 171.530 euros do projeto 

20225 – Eficiência Energética no Edifício dos Serviços Municipais Páteo, Albufeira 

e reforça o projeto 2022501424 – Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria 

em 61.500 euros, comprovando o que se tem vindo a afirmar desde o início do 

mandato: a constante e contínua terciarização dos serviços, descredibilizando e 

desmotivando os recursos humanos técnicos do próprio município. Referiu ainda 

que, no âmbito das funções sociais, se verifica a anulação das comparticipações de 

equipamentos para clubes e de valores de financiamento não definido, num total de 

1.905.576 euros, para os anos seguintes e ainda o reforço para aquisição de 

equipamentos para as escolas, embora aqui se parabenize este feito. Afirmou, 

também, que nas funções sociais apenas foram reforçados 25.505 euros para a 

Construção de Valetas, Execução de Passadeiras e Requalificação do Caminho de 

Vale Rabelho-Guia. Considerou depois que se verifica assim que, e como tem sido 

referido, se perdeu mais uma oportunidade de parar e refletir, analisar e corrigir 

o caminho e o rumo que o executivo tem seguido e que parece de navegação à 

vista, sem planeamento e sem um rumo e sem estratégia concertada para fazer de 

Albufeira o tal destino de emoções e o melhor sítio do mundo para viver. Alertou 

seguidamente para esta política à boa maneira do antigo Império Romano: pão e 

circo, o que vai mantendo a população entretida enquanto se varrem para baixo do 

tapete os verdadeiros problemas e deterioração das finanças municipais que, 

apesar do senhor presidente dizer que é estável, que consegue fazer face aos 

compromissos já assumidos e que vão sendo assumidos, se verifica que não é 

possível e que os números não são como o algodão, não enganam. Defendeu 

também que esta política de terciarização exacerbada de serviços, com a política 

de festas e festinhas, vai conduzir o município a um défice orçamental escondido 
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no início do ano pela suborçamentação, mas que agora aparece de forma clara 

através da análise da execução orçamental até setembro último, provando que o 

Movimento Albufeira Prometida tinha razão nos reparos que fez no início e no 

decorrer do ano. Disse depois que também se verifica que do lado da receita não 

se vê qualquer evolução no que concerne ao aproveitamento de fundos 

comunitários, o que espera se fique apenas a dever ao facto de se estar no início 

de um novo quadro de apoio, embora tema que se trate de um problema estrutural 

do município e não de conjuntura, por aquilo que se pode verificar ao longo do ano. -  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se existe um corte no investimento 

para a Junta de Freguesia da Guia à volta dos 400.000 euros. Explicou depois que 

este corte parece estar percetível no mapa que acompanhou o relatório que vem 

juntamente com os restantes documentos. Explicou seguidamente que verificou na 

relação de receitas que existe uma taxa de execução de 150% relativamente ao 

IMT, uma vez que tinham sido orçamentados dezoito milhões de euros, mas na 

taxa de execução é referido o valor de vinte e sete milhões de euros, ou seja, 

parece existir um aumento de nove milhões de euros no IMT deste ano. Lembrou 

ainda que o senhor presidente assinou um documento com um compromisso escrito 

para executar algumas obras propostas pelos vereadores não permanentes, sendo 

que o valor das mesmas rondava os dois milhões de euros. Referiu também que em 

junho/julho últimos foi pedido um relatório da execução destas obras, mas nada 

foi respondido. Afirmou seguidamente que na Guia falta a rotunda, pelo que 

perguntou se vai efetivamente ser construída, enquanto nas Ferreiras falta 

praticamente tudo. Disse depois que em Paderne está agora em fase de 

iniciação/concurso a questão da construção da sala do jardim-de-infância. Referiu 

também que agora parece estar em andamento a questão do acesso ao bairro, mas 

falta ainda a estrada de Vale Faro. Lembrou ainda que o senhor presidente tinha 

prometido que em setembro último se iria iniciar a pavimentação da estrada de 

Vale Paraíso. Questionou seguidamente se as obras acordadas vão ser 

efetivamente realizadas, uma vez que viu a execução de uma destas obras 

associada a um empréstimo. Considerou depois que uma coisa não tem a ver com a 

outra, até porque parece existir um significativo aumento da receita que dava 

perfeitamente para realizar as obras prometidas. Disse ainda que os vereadores 

não permanentes foram convidados a apresentar propostas, mas perguntou de que 

é que vale apresentarem propostas se depois elas não são implementadas. 

Questionou seguidamente o que é que o senhor presidente pretende fazer com o 
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contrato que assinou e em que eram prometidas várias obras em diversas 

freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que por vezes as situações alteram-se, sendo apenas 

essa a razão pela qual estas obras ainda não foram feitas. Lamentou depois os 

vários termos altamente negativos que o senhor vereador António Coelho utilizou 

para caracterizar a ação do executivo permanente, até porque é sabido que uma 

revisão orçamental nesta altura do ano é feita para colocar algumas coisas que 

apareceram agora e também para limar algumas arestas que não estavam 

inicialmente previstas. Explicou seguidamente que isso implica tirar verbas de 

outras rubricas. Lembrou ainda que foram pagas algumas revisões de preços que 

não estavam previstas, o que também implica o necessário ajuste em termos de 

ações a realizar. Referiu também que o objetivo era iniciar a abertura do novo 

procedimento para a realização da estrada do Paraíso neste período do final do 

ano, mas que, com o aumento generalizado dos preços, se corre o risco de não 

aparecer qualquer candidato, ou então ser necessário ajustar os valores iniciais. 

Lembrou seguidamente que neste momento estão obras em andamento de valores 

bastante elevados, tais como o Lar dos Olhos de Água, as habitações de Paderne, 

os esgotos de Paderne, o Centro de Artes e Ofícios, a Ampliação do Reservatório 

da Mosqueira, as Escadas de Praia do Peneco, etc. Referiu depois que estas obras 

somadas dão uns milhões largos de euros. Explicou ainda que o executivo 

permanente tenta sempre fazer o melhor possível e não tem qualquer intenção de 

deixar a estrada do Paraíso por pavimentar, assim como acontece com a estrada 

da Nora. Lembrou ainda que nos últimos dez anos aconteceram três crises: a crise 

financeira e bancária, a crise pandémica e a guerra na Ucrânia, com todas as suas 

consequências. Referiu também que agradece a colaboração dos senhores 

vereadores não permanentes, mas não apenas para criticar e para, de alguma 

forma, deitar abaixo tudo o que é feito pelo executivo permanente. ------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os vereadores não permanentes têm 

perfeita consciência disso e lembrou que desde o início do mandato contribuíram 

com propostas para o orçamento, o que também aconteceu na revisão orçamental. 

Referiu ainda que no documento inicial existiam muitas mais propostas, mas os 

vereadores não permanentes apresentaram uma versão final muito mais pequena e 

com valores globais na ordem dos dois milhões de euros, o que representa menos 

de 2% do saldo do orçamento. Afirmou seguidamente que o senhor vereador 

Ricardo Clemente referiu que existia uma excelente execução da receita, o que, a 
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juntar aos nove milhões de euros extra, faria antever que as obras acordadas 

poderiam estar executadas até ao início das negociações do novo orçamento. Disse 

depois que estas obras fariam a diferença para a população e apenas representam 

2% do orçamento, pelo que os vereadores não permanentes estavam convencidos 

que estas intervenções já poderiam ter sido realizadas. Explicou também que é 

sabido que alguma coisa poderá sempre acontecer, mas as boas contas referidas 

pelo executivo permanente fariam antever a atempada realização destas obras. 

Perguntou ainda o que iria acontecer agora com as obras acordadas. -----------------   

O senhor vereador António Coelho disse que o Movimento Albufeira Prometida foi 

apresentando propostas válidas, tal como foi o caso do avivar de passadeiras, o 

melhorar passeios, o melhorar a sinalética, coisas muito simples que poderiam ter 

sido feitas do Roja Pé para a frente, uma vez que se trata de uma zona turística 

nobre por excelência. Afirmou seguidamente que nada foi feito neste âmbito, no 

entanto existem gastos na ordem dos dois milhões de euros com festas e com 

festinhas da promoção do destino turístico Albufeira, o que é sem dúvida 

importante, mas eventualmente não seria necessário gastar tanto para o fazer. 

Referiu depois que os projetos eliminados para fazer face às novas inscrições têm 

uma implicância direta com a comunidade, com os clubes e com as associações, 

uma vez que se está a falar de viaturas, equipamentos, ou seja, coisas 

fundamentais para a sua ação junto da comunidade e que foram retiradas. ----------   

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que foram incluídas novas obras com a 

revisão ao orçamento. Explicou depois que se tratam de pequenos ajustes normais 

face à conjuntura económica que se vive. Afirmou seguidamente que a eficiência 

energética é candidatável a fundos comunitários, daí ser necessário fazer a 

inscrição na presente revisão. Disse depois que foi feita uma reprogramação na 

aquisição dos serviços de saúde. Referiu ainda não entender esta linguagem tão 

negativa por parte dos vereadores não permanentes, até porque votam de 

determinada maneira, mas depois a crítica que fazem não corresponde com a 

votação que é feita em várias deliberações da ordem de trabalhos, tal como 

acontece nos apoios e nos eventos. Explicou também que foi feita uma 

reprogramação das obras nas instalações da Junta de Freguesia da Guia, obra que 

será feita e que está contemplada no empréstimo. Referiu ainda que o ano civil só 

terminará em março, dado que a revisão orçamental só fez efeitos a partir de 

março. Explicou seguidamente que não referiu uma excelente execução, mas sim 

execução boa/razoável. Disse depois que não se trata de uma política de 
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propaganda, como por vezes é referido pelos vereadores não permanentes, 

tratando-se isso sim de tentar fazer o melhor possível o que há para fazer. --------   

O senhor presidente disse que as viaturas referidas neste âmbito foram pagas no 

final do ano passado. Explicou depois que a estrada do Roja-Pé estava inserida na 

mesma empreitada que vai da rotunda da Martinique até à rotunda do Pinheiro, 

obra que será agora acabada, uma vez que durante o verão não teria sido bom 

conclui-la. Referiu seguidamente que a obra deve ser retomada em novembro, 

devendo depois parar durante dezembro, uma vez que durante esse mês há 

normalmente mais gente, e ser concluída em janeiro próximo. Explicou também que 

no troço que vai da rotunda do Pinheiro até ao cruzamento para a praia das 

Belharucas, irá ser feita uma ligação ao adutor principal das águas, o que 

implicará a abertura de grandes valas e também o desvio do trânsito. ----------------  

O senhor vereador António Coelho fez uma declaração de voto do seguinte teor: ---  

“Na apreciação que é feita continuamos a ter níveis de incumprimento em relação 

àquilo que foi apresentado inicialmente, havendo projetos que foram eliminados 

nesta revisão na totalidade para fazer face a novas inscrições”. Referiu depois 

que estes projetos que estão identificados prejudicam em muito clubes, 

associações e outros. Afirmou seguidamente que o senhor vereador Ricardo 

Clemente tentou por duas vezes dizer que os vereadores não permanentes 

aprovam, mas depois vêm dizer coisas contrárias, pelo que explicou que estes edis 

aprovam coisas como uma medida no projeto 20225, que garante a eficiência 

energética no edifício dos serviços municipais – Páteo – Albufeira, sendo que a 

medida é apoiada e defendida pelos vereadores não permanentes, mas nesta 

revisão serão retirados 171.530 euros a esta medida, ou seja, existem 

contrassensos com os quais estes edis não concordam. ----------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que aquilo que foi retirado aos clubes 

decorre precisamente do que foi pré estabelecido com os mesmos, não havendo por 

isso nada de mais, até porque já têm viaturas próprias que foram entregues nos 

outros anos. Convidou depois o senhor vereador António Coelho a apresentar todas 

as suas dúvidas previamente por email, para que assim possa ser melhor 

esclarecido sobre aquilo que pretende. ----------------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho defendeu que o executivo permanente devia 

arranjar mais fóruns para que este e outros temas pudessem ser devidamente 

discutidos e esclarecidos, como aliás foi assumido em compromisso desde o 

princípio do mandato. ------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta e remetê-la à Assembleia 

Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas competências. ----  

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores 

Ricardo Clemente, Desidério Silva e Victor Ferraz; votou contra o senhor vereador 

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

= ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 2022-2026 – TERCEIRA 

REVISÃO – ALTERAÇÃO MODIFICATIVA DO ORÇAMENTO E DO PLANO 

ORÇAMENTAL PLURIANUAL 2022-2026 – PROPOSTA = 

Foi apresentada a proposta da terceira revisão – alteração modificativa do orçamento e 

do plano orçamental plurianual 2022-2026 do município, que importa, tanto em reforços 

como em anulações, no valor de sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito euros, e 

em despesa, tanto em reforços como em anulações, na quantia de duzentos e cinquenta 

e cinco mil, cento e trinta euros, documento do qual fica um exemplar arquivado na 

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

Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta e remetê-la à Digníssima 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas 

competências. ---------------------------------------------------------------------------------   

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores 

Ricardo Clemente, Desidério Silva e Victor Ferraz; votou contra o senhor vereador 

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE 

CUIDADOS CONTINUADOS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial foi apresentada uma informação do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Verificou-se que, por lapso destes serviços, foi remetido junto ao processo para 

execução da empreitada de "Construção de Unidade de Cuidados Continuados" um 

programa de concurso que não estava atualizado, documento que foi aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal de Albufeira tomada em reunião do executivo 

municipal em 20/09/2022. --------------------------------------------------------------------  

Com efeito, remete-se para aprovação da Digníssima Câmara Municipal o programa de 

concurso elaborado em conformidade com as últimas alterações efetuadas pelos 

serviços técnicos do DPEM ao processo de concurso.” --------------------------------------  
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Este processo encontrava-se ainda instruído com o programa de concurso, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que ficou sem perceber qual era o lapso 

relativamente ao contrato. ------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente disse que a documentação remetida refere qual o lapso. -------  

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

programa do concurso da empreitada. -----------------------------------------------------  

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – PROCEDIMENTO PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO – ABERTURA DO PROCEDIMENTO, APROVAÇÃO DAS PEÇAS E 

DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO – INFORMAÇÕES = 

Relacionadas com o assunto em título referido foram apresentadas as seguintes duas 

informações. -----------------------------------------------------------------------------------   

A primeira, com origem na Divisão Jurídica e de Contencioso, do teor seguinte: ----------   

“Tendo em conta as dúvidas suscitadas em Assembleia Municipal, conforme transcrição 

de Reunião daquele digníssimo órgão, constante da presente Distribuição, cumpre-nos 

emitir o seguinte parecer. --------------------------------------------------------------------  

Em síntese, a dúvida que aqui se procura dirimir é a de saber se no caso concreto, com 

o convite que se pretenderia endereçar em sede de procedimento por ajuste direto, se 

violaria o disposto no n.º 2 do art.º 113.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro, na atual redação e que doravante 

designaremos CCP. ----------------------------------------------------------------------------  

Efetivamente e nos termos no disposto no n.º 1 do enunciado dipositivo legal, a escolha 

das entidades convidadas a apresentar proposta nos procedimentos de consulta prévia 

ou de ajuste direto, cabe ao órgão competente para a decisão de contratar. -------------  

No entanto, o n.º 2 do mesmo normativo determina que não podem ser convidadas a 

apresentar proposta entidades às quais a entidade adjudicante já tenha adjudicado, no 

ano económico em curso e nos dois anos económicos anteriores, na sequência de 

consulta prévia ou ajuste direto nos termos do disposto nas alíneas c) e d) do artigo 

19.º e alíneas c) e d) do n.º 1 do art.º 20.º, consoante o caso, propostas para celebração 

de contratos cujo preço contratual seja igual ou superior aos limites referidos naquelas 

alíneas (sublinhado nosso). --------------------------------------------------------------------  

Repare-se que lei não prevê uma proibição de utilização do ajuste direto (procedimento 

relevante para o caso que ora se analisa), mas tão só uma proibição de convite a 
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entidades que hajam celebrado contratos anteriores por recurso ao mesmo 

procedimento concursal, e isto, compreensivelmente à luz dos princípios da 

concorrência e igualdade que informam a atividade de contratação da administração 

pública. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Procura-se, no fundo, evitar, que mercê do recurso a procedimentos fechados (não 

concorrenciais), se perpetuem no tempo os mesmos adjudicatários. -----------------------  

Ora, no caso em apreço e conforme informação dos serviços, terão sido celebrados, 

com a entidade que agora se pretende convidar a aprestar proposta no âmbito de 

procedimento por ajuste direto, os seguintes contratos: -----------------------------------  

A 27/10/2017, contrato de prestação de serviços de certificação legal de contas do 

Município de Albufeira, por recurso a Concurso público, ao abrigo do disposto no Artigo 

20.º, n.º 1, alínea b) do CCP; -------------------------------------------------------------------  

A 10/03/2021, contrato de prestação de serviços de certificação legal de contas do 

Município de Albufeira, por recurso a Ajuste Direto, ao abrigo do disposto no Artigo 

24.º, n.º 1, alínea e) subalínea ii) do Código dos Contratos Públicos. ------------------------  

Ora, resulta desde logo claríssimo na letra da lei, nomeadamente da parte sublinhada 

da norma que supra transcrevemos, que na contabilização dos limites impostos pelo n.º 

2 do art.º 113.º, apenas devem ser tidos em conta (no nosso caso), os ajuste diretos 

celebrados ao abrigo da alínea d), do art.º 20.º do CCP, ou seja em função do valor, e 

não já os que apesar do recurso ao juste direto, tenham tido como fundamento os 

critérios materiais previstos nos artigos 24.º e seguintes, como resulta ser o caso do 

anterior ajuste direto celebrado em 10/03/2021. ------------------------------------------  

Ainda assim e pese embora o que expusemos se afigure, quanto a nós, suficientemente 

explicito, à mesma conclusão se chega pela leitura da orientação técnica de 01 de 

setembro de 2019 da Direção Geral da Administração da Justiça, que à pergunta “Para 

efeitos da aplicação do n.º 2 do artigo 113.º contam os ajustes diretos e todas as 

consultas prévias adotadas em função de critérios materiais”, se reponde da seguinte 

forma:------------------------------------------------------------------------------------------  

“Há que atender aos procedimentos adotados ao abrigo do critério do valor do 

contrato, nos termos dos artigos 19.º, 20.º ou 21.º do CCP e n.º 2 do artigo 128.º CCP, 

não sendo contabilizadas as adjudicações decorrentes dos procedimentos adotados em 

função de critérios materiais previstas nos artigos 24.º e 27.º do CCP. -------------------  

Face ao exposto, parece-nos, salvo melhor entendimento, inexistir inconveniente legal 

na adoção de ajuste direto com convite àquela entidade, sendo tudo quanto cumpre 

informar sobre o assunto colocado à nossa consideração.” ----------------------------------  
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A segunda, subscrita pela senhora chefe da Divisão Financeira, 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: ------------------   

“Elaboraram estes serviços em 30 de agosto de 2022, a informação destinada à 

abertura de procedimento para prestação de serviços de certificação legal de contas. --  

Em reunião de 6 de setembro foi deliberado pela câmara municipal, enquanto órgão 

executivo, competente para propor ao órgão deliberativo, nos termos do n.º 1 do artigo 

77.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, a empresa DFK & Associados, SROC, Lda., 

como empresa a convidar. ---------------------------------------------------------------------  

O procedimento foi submetido à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação na 

sessão de 26 de setembro último, onde foram suscitadas dúvidas sobre o referido 

procedimento, tendo o assunto sido retirado. -----------------------------------------------  

Na sequência da retirada do assunto, foram solicitados elementos à Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial (DCPGP), que se juntam em anexo, e parecer 

jurídico à Divisão Jurídica e de Contencioso (DJC), o qual abaixo se transcreve: ---------  

“Exma. Sra. Diretora DGF: -------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta as dúvidas suscitadas em Assembleia Municipal, conforme transcrição 

de Reunião daquele digníssimo órgão, constante da presente Distribuição, cumpre-nos 

emitir o seguinte parecer. --------------------------------------------------------------------  

Em síntese, a dúvida que aqui se procura dirimir é a de saber se no caso concreto, com 

o convite que se pretenderia endereçar em sede de procedimento por ajuste direto, se 

violaria o disposto no n.º 2 do art.º 113.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro, na atual redação e que doravante 

designaremos CCP. ----------------------------------------------------------------------------  

Efetivamente e nos termos no disposto no n.º 1 do enunciado dipositivo legal, a escolha 

das entidades convidadas a apresentar proposta nos procedimentos de consulta prévia 

ou de ajuste direto, cabe ao órgão competente para a decisão de contratar. -------------  

No entanto, o n.º 2 do mesmo normativo determina que não podem ser convidadas a 

apresentar proposta entidades às quais a entidade adjudicante já tenha adjudicado, no 

ano económico em curso e nos dois anos económicos anteriores, na sequência de 

consulta prévia ou ajuste direto nos termos do disposto nas alíneas c) e d) do artigo 

19.º e alíneas c) e d) do n.º 1 do art.º 20.º, consoante o caso, propostas para celebração 

de contratos cujo preço contratual seja igual ou superior aos limites referidos naquelas 

alíneas (sublinhado nosso). --------------------------------------------------------------------  

Repare-se que lei não prevê uma proibição de utilização do ajuste direto (procedimento 
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relevante para o caso que ora se analisa), mas tão só uma proibição de convite a 

entidades que hajam celebrado contratos anteriores por recurso ao mesmo 

procedimento concursal, e isto, compreensivelmente à luz dos princípios da 

concorrência e igualdade que informam a atividade de contratação da administração 

pública. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Procura-se, no fundo, evitar, que mercê do recurso a procedimentos fechados (não 

concorrenciais), se perpetuem no tempo os mesmos adjudicatários. -----------------------  

Ora, no caso em apreço e conforme informação dos serviços, terão sido celebrados, 

com a entidade que agora se pretende convidar a aprestar proposta no âmbito de 

procedimento por ajuste direto, os seguintes contratos: -----------------------------------  

A 27/10/2017, contrato de prestação de serviços de certificação legal de contas do 

Município de Albufeira, por recurso a Concurso público, ao abrigo do disposto no Artigo 

20.º, n.º 1, alínea b) do CCP; -------------------------------------------------------------------  

A 10/03/2021, contrato de prestação de serviços de certificação legal de contas do 

Município de Albufeira, por recurso a Ajuste Direto, ao abrigo do disposto no Artigo 

24.º, n.º 1, alínea e) subalínea ii) do Código dos Contratos Públicos -------------------------  

Ora, resulta desde logo claríssimo na letra da lei, nomeadamente da parte sublinhada 

da norma que supra transcrevemos, que na contabilização dos limites impostos pelo n.º 

2 do art.º 113.º, apenas devem ser tidos em conta (no nosso caso), os ajuste diretos 

celebrados ao abrigo da alínea d), do art.º 20.º do CCP, ou seja em função do valor, e 

não já os que apesar do recurso ao juste direto, tenham tido como fundamento os 

critérios materiais previstos nos artigos 24.º e seguintes, como resulta ser o caso do 

anterior ajuste direto celebrado em 10/03/2021. ------------------------------------------  

Ainda assim e pese embora o que expusemos se afigure, quanto a nós, suficientemente 

explicito, à mesma conclusão se chega pela leitura da orientação técnica de 01 de 

setembro de 2019 da Direção Geral da Administração da Justiça, que à pergunta “Para 

efeitos da aplicação do n.º 2 do artigo 113.º contam os ajustes diretos e todas as 

consultas prévias adotadas em função de critérios materiais”, se reponde da seguinte 

forma:------------------------------------------------------------------------------------------  

“Há que atender aos procedimentos adotados ao abrigo do critério do valor do 

contrato, nos termos dos artigos 19.º, 20.º ou 21.º do CCP e n.º 2 do artigo 128.º CCP, 

não sendo contabilizadas as adjudicações decorrentes dos procedimentos adotados em 

função de critérios materiais previstas nos artigos 24.º e 27.º do CCP. -------------------  

Face ao exposto, parece-nos, salvo melhor entendimento, inexistir inconveniente legal 

na adoção de ajuste direto com convite àquela entidade, sendo tudo quanto cumpre 



  

 

 

 __________________________ 

 

 

4 de outubro de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

informar sobre o assunto colocado à nossa consideração.” ----------------------------------  

Atendendo ao parecer jurídico acima transcrito, consideram estes serviços, que o 

processo encontra-se em condições de ser novamente apreciado. --------------------------  

Nestes termos, propõe-se à consideração superior: ----------------------------------------  

▪ Autorização para o início de procedimento com vista à contratação da “Aquisição de 

Serviços de Certificação Legal de Contas do Município de Albufeira”, no valor de 

19.000,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e respetiva repartição de 

encargos; -----------------------------------------------------------------------------------  

▪ Proceder à escolha de procedimento por Ajuste Direto, nos termos da alínea d) do 

n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação atual; -----------  

▪ Indicar, enquanto órgão executivo, competente para propor ao órgão deliberativo, 

nos termos do n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, a empresa 

DFK & Associados, SROC, Lda., como empresa a convidar; ------------------------------  

▪ Aprovar a minuta de Convite e Caderno de Encargos, em anexo à presente proposta; -  

▪ Designar desde já como gestor do contrato a Chefe de Divisão Financeira, Marisa 

Camacho. -----------------------------------------------------------------------------------  

Informa-se ainda que estes serviços deverão ser considerados na rubrica das GOP 

2021/5033.” -----------------------------------------------------------------------------------  

Estas informações faziam-se acompanhar do caderno de encargos e do convite, 

documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor e nos precisos termos das 

informações apresentadas: ------------------------------------------------------------------   

a) determinar a abertura do procedimento; -----------------------------------------------   

b) manifestar concordância com o conteúdo das peças processuais apresentadas, 

solicitando-se, para evolução do processo, a necessária autorização por parte da 

Digníssima Assembleia Municipal, nos termos previstos no número um do artigo 

septuagésimo sétimo, da Lei número setenta e três, barra, dois mil e treze, de 

três de setembro; ----------------------------------------------------------------------------   

c) proceder à designação do gestor do contrato nos termos sugeridos. ---------------   

= PROTOCOLOS – FMH – FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA DA 

ULISBOA – UNIVERSIDADE DE LISBOA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

“A FMH-ULisboa é uma instituição de ensino superior universitário e investigação, e 
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veio solicitar a formalização de um Protocolo de Cooperação Institucional entre o 

Município de Albufeira e a referida entidade, para colaboração mútua no âmbito de 

atividades educativas, formativas, científicas e trabalhos de investigação. ---------------  

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

1. Tem este executivo se posicionado no sentido de conferir primordial importância às 

questões educacionais e, bem assim, do fomento do acesso à formação e ao ensino 

superior; ------------------------------------------------------------------------------------  

2. Se encontra este executivo, particularmente sensibilizado para a necessidade de 

contribuir para a melhoria das condições dos munícipes e demais interessados, no 

que respeita ao acesso generalizado ao ensino superior; ---------------------------------  

3. Se afigura importante a celebração de protocolos de cooperação com instituições 

que desenvolvam a sua atividade nos domínios da formação e do ensino superior, 

tendo em vista a criação de condições de cooperação nos domínios de interesse 

comum; -------------------------------------------------------------------------------------  

4. A FMH-ULisboa propôs a esta edilidade, a consolidação de relações de colaboração 

recíprocas, mediante a outorga de um protocolo de colaboração que permitirá 

formalizar uma conjugação de ações que propiciem vantagens recíprocas, nos 

domínios científico e técnico-pedagógico de interesse para ambas as partes; ---------  

5. Caso as relações de colaboração propostas se venham a consolidar, ao Município de 

Albufeira cumprirá viabilizar a realização de estágios curriculares, não 

remunerados, aos alunos da referida Faculdade. -----------------------------------------  

6. Que de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere a 

competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

Propõe-se que a Digníssima Câmara Municipal delibere: -------------------------------------  

Autorizar a consolidação de relações de colaboração e cooperação institucional entre a 

FMH-ULisboa e o Município de Albufeira, mediante a outorga do Protocolo de 

Cooperação, cuja minuta se junta em anexo.” ------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho perguntou se o protocolo vai ter algum tipo de 

custos para o município ou se será atribuída alguma comparticipação financeira à 
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Faculdade de Motricidade Humana. --------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha respondeu que se trata de um estágio 

curricular. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

= RECURSOS HUMANOS – PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA UM POSTO DE 

TRABALHO NA CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR - ÁREA DE 

ATIVIDADE DE ENGENHARIA ALIMENTAR – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

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

a) Para a prossecução das atribuições desta edilidade urge proceder-se ao 

recrutamento de recursos humanos nos termos previstos no mapa de pessoal para 

2022; ---------------------------------------------------------------------------------------  

b) Nos termos do disposto no n.º 2, art.º 30, do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, o recrutamento deve ser feito por tempo indeterminado ou a termo, 

consoante a natureza permanente ou transitória da atividade, em conformidade com 

o existente no mapa de pessoal; ----------------------------------------------------------  

c) Compete ao órgão executivo deliberar relativamente ao recrutamento de 

trabalhadores necessários a ocupação dos postos de trabalho previstos e não 

ocupados no Mapa de Pessoal para 2022 e na respetiva alteração (n.º 1, do art.º 4.º, 

do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, conjugado com o n.º 3, do art.º 

10.º, da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho). ----------------------------------------------  

Proponho, que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar: --------------------------  

A abertura do procedimento concursal abaixo indicado, em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos previstos no n.º 2 

do artigo 30.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente: ---------------   

 

 

 

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

= ESTÁGIOS CURRICULARES - CEFAD – FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e seis de setembro 

último, foi apresentada uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------   

“O CEFAD – Formação Profissional é um Centro de Formação Profissional privado que 

Unidade Orgânica 
Carreira/ 

Categoria 
Área de Atividade 

N.º de Postos de 

Trabalho 

Divisão de Educação Técnico Superior Engenharia Alimentar 1 
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ministra formação técnico-profissional, na área de Desporto, entre outras, e veio 

solicitar a formalização de um Protocolo de Cooperação Institucional entre o Município 

de Albufeira e a referida entidade, para enquadramento de estagiários do curso de 

especialização tecnológica (CET) de Técnico Especialista em Exercício Físico, na área 

de formação de Desporto, para desenvolverem formação prática em contexto de 

trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. Tem este executivo se posicionado no sentido de conferir primordial importância às 

questões educacionais e, bem assim, do fomento do acesso à formação e ao ensino 

superior; ------------------------------------------------------------------------------------  

2. Se encontra este executivo, particularmente sensibilizado para a necessidade de 

contribuir para a melhoria das condições dos munícipes e demais interessados, no 

que respeita ao acesso generalizado ao ensino profissional; -----------------------------  

3. Se afigura importante a celebração de protocolos de cooperação com instituições 

que desenvolvam a sua atividade nos domínios da formação profissional, tendo em 

vista a criação de condições de cooperação nos domínios de interesse comum; --------  

4. Caso as relações de colaboração propostas se venham a consolidar, ao Município de 

Albufeira cumprirá viabilizar a realização de formação prática em contexto de 

trabalho (estágios curriculares), não remunerados, aos alunos do curso de 

especialização tecnológica de Técnico Especialista em Exercício Físico, na área de 

formação de Desporto. --------------------------------------------------------------------  

5. Que de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 17 de julho, confere a 

competência à Câmara Municipal de Albufeira, para apoiar ou comparticipar, pelos 

meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, 

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

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

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do protocolo entre o 

Município de Albufeira e o CEFAD – Formação Profissional, nos termos da minuta do 

protocolo que se anexa.” ----------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar do Protocolo nela referido, documento que se dá 

por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho perguntou se o município tem algum tipo de 

acordo com a Universidade do Algarve. ----------------------------------------------------  
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4 de outubro de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

A senhora vereadora Cláudia Guedelha respondeu afirmativamente e explicou que 

existe um acordo genérico neste âmbito. --------------------------------------------------  

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

= OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS MESES DE 

OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO – REQUERIMENTO DE ZÉLIA  

HALINSKI = 

Este assunto não foi apreciado tendo sido consensualmente retirado para melhor 

análise. ----------------------------------------------------------------------------------------   

= OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS MESES DE 

AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 – REQUERIMENTO DE ANA LOURENCINHO = 

De Ana Lourencinho foi apresentado um requerimento, datado de treze de setembro 

último, através do qual remete os certificados de incapacidade temporária, referentes 

aos meses de agosto e setembro de dois mil e vinte e dois, na sequência da solicitação 

da devolução do valor pago. -------------------------------------------------------------------   

Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela senhora 

chefe da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, do 

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

“Vem a requerente solicitar isenção de pagamento das mensalidades de agosto e 

setembro por se encontrar de baixa médica, conforme documentos anexos. Face ao 

solicitado e caso considere viável sugere-se o envio do presente pedido para apreciação 

e deliberação em reunião de câmara.” --------------------------------------------------------  

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

pedido. ----------------------------------------------------------------------------------------   

= MERCADOS MUNICIPAIS – CONCURSO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE BANCAS LOCALIZADAS NO MERCADO MUNICIPAL DE 

CALIÇOS, EM ALBUFEIRA – APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCESSO, 

ABERTURA DE CONCURSO E NOMEAÇÃO 

 DOS ELEMENTOS COMPONENTES  

DO JÚRI – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e subscrita pela senhora chefe da Divisão de 

Contratação Pública e Gestão Patrimonial, foi apresentada uma informação do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Encontrando-se vagas as bancadas abaixo indicadas, e em conformidade com as 

instruções superiores, elaboraram estes serviços o processo de concurso constituído 

pelo programa de concurso, pelo caderno de encargos e pelo anúncio, para ocupação das 
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bancas abaixo identificadas, todas localizadas no mercado municipal de Caliços. ----------  

Cumpre informar que o Regulamento de Funcionamento dos Mercados Retalhistas do 

Município de Albufeira, em vigor, remete para o pagamento, por parte da entidade 

adjudicatária, de uma taxa fixada na Tabela de Taxas desta edilidade, a qual, no caso 

de ocupação de bancas em mercados municipais, corresponde a € 12,30 por mês. Mais 

se informa que a base de licitação das bancas deste mercado municipal correspondeu, 

nos últimos concursos, aos seguintes valores: -----------------------------------------------  

- € 40,00/mês para bancas de venda de frutas e hortaliças; -------------------------------  

- € 130,00/mês para bancas de venda de peixe. ---------------------------------------------  

Submete-se, assim, à consideração da digníssima Câmara Municipal de Albufeira a 

aprovação das peças do procedimento, a abertura de concurso e a definição do valor 

base de licitação para as bancas infra elencadas: -------------------------------------------       

- Bancas de venda de frutas e hortaliças - 11, 12, 19, 20, 21 e 22; -------------------------  

- Bancas de venda de peixe - 12. --------------------------------------------------------------  

Sugere-se ainda que sejam nomeados como júri, para proceder a todas as diligências 

relacionadas com o procedimento, os seguintes membros: ----------------------------------  

Presidente: Vereador Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, sendo substituído nas 

suas faltas e impedimentos pela Diretora do Departamento de Gestão e Finanças, Carla 

Maria Pereira Cabrita Silva Farinha. ---------------------------------------------------------  

Vogais Efetivos: Chefe da Divisão de Contratação Pública e Gestão Patrimonial, Teresa 

Ferreira Trocado, e Chefe da Divisão Financeira, Marisa Camacho. ------------------------  

Vogais Suplentes: António Ramos e Elsa Ventura, ambos técnicos superiores.” ------------  

O processo encontrava-se instruído com o programa de concurso, o caderno de 

encargos e o anúncio respetivo, documentos dos quais ficam cópias arquivadas na pasta 

de documentos respeitantes à presente reunião. --------------------------------------------   

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 de Bancas Localizadas no Mercado Municipal de Caliços, 

em Albufeira, fixando-se a base de licitação nos seguinte valores: -------------------   

- Bancas de venda de frutas e hortaliças, N.os 11, 12, 19, 20, 21, e 22, valor 

de quarenta euros; ---------------------------------------------------------------------------   

- Bancas de venda de peixe, N.º 12, valor de cento e trinta euros; -----------------   

b) proceder à designação dos elementos componentes do Júri nos termos 

sugeridos. -------------------------------------------------------------------------------------  
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= PROTOCOLOS – A.H.S.A. – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA SOLIDARIEDADE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

“Vem a A.H.S.A. – Associação Humanitária Solidariedade Albufeira solicitar 

comparticipação financeira para o ano de 2022 no âmbito do Protocolo existente entre 

o Município de Albufeira e a A.H.S.A. – Associação Humanitária Solidariedade de 

Albufeira. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. A Associação Humanitária Solidariedade Albufeira é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, que tem como objetivos o apoio a crianças e jovens, o apoio à 

família, o apoio à integração social e comunitária, a proteção dos cidadãos na velhice 

e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 

ou de capacidades para o trabalho; -------------------------------------------------------  

2. A Associação tem em funcionamento a resposta social - Centro de Dia, o 

acompanhamento social, no âmbito do RSI, Banco Alimentar, de Mobiliário e Roupa; --   

3. Na sequência do contexto atual que se vive, a instituição deparou-se com uma 

quebra bastante significativa de receitas; -----------------------------------------------  

4. Nos termos da cláusula 5.ª alínea c) do Protocolo, o Município de Albufeira obrigou-

se, ainda, “A conceder apoio financeiro anual, em função do valor proposto pela 

A.H.S.A., a ser definido por deliberação da Câmara Municipal de Albufeira, tendo 

em atenção os encargos demonstrados e as fontes de financiamento de que dispõe a 

A.H.S.A., por forma a assegurar o funcionamento do centro de dia, que possui 

inequívoco interesse público concelhio.“; -------------------------------------------------  

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

A Digníssima Câmara Municipal delibere atribuir uma comparticipação financeira no 

valor de 80.000€ (oitenta mil euros) à A.H.S.A. sendo que a entidade beneficiária 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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ficará obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor, nas situações 

previstas no artigo 2.º do citado código.” ----------------------------------------------------  

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

= PROTOCOLOS – PRIME SKILLS ASSOCIAÇÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

“A Prime Skills Associação, com o NIPC 513 441 344, através de documentação anexa à 

presente proposta, solicita a esta Câmara Municipal apoio na atribuição de uma 

comparticipação financeira, para possibilitar a prossecução dos seus fins, preconizada 

pela celebração de protocolo de colaboração. -----------------------------------------------      

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

1. A Prime Skills Associação é uma organização sem fins lucrativos, que tem por 

objetivo ajudar os jovens a preparar melhor o seu futuro; ------------------------------   

2. Foi constituída em 2015, com o objetivo de dar continuidade a alguns dos programas 

que vinham sendo implementados pela Fundação Jack Petchey – Portugal, 

nomeadamente os que funcionavam em articulação com as escolas, visto o manancial 

de experiência já adquirida nestes programas ter tido resultados comprovados; ------   

3. Tendo em consideração a conjuntura económica, as mudanças laborais e sociais, a 

necessidade de apoio, inspiração e motivação dos jovens, torna imperativo dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido pela Jack Petchey; ------------------------------  

4. A Fundação Jack Petchey irá continuar a apoiar a associação, para que os projetos 

até agora desenvolvidos possam ter continuidade; ---------------------------------------   

5. A Prime Skills se propõe a trabalhar com associações sem fins lucrativos e escolas, 

para promover o envolvimento da comunidade e responsabilidade pessoal na 

sociedade, focando em especial os jovens entre os 10 e os 25 anos de idade; ----------   

6. A associação pretende formar complementarmente os jovens, com vista a prepará-

los melhor para o futuro em relação ao seu desenvolvimento pessoal, vocacional e 

empreendedor, tendo em conta o mundo do trabalho; -----------------------------------   

7. A associação irá no presente ano letivo prestar formação em 146 turmas 

distribuídas pelas várias escolas do concelho de Albufeira; -----------------------------   

8. A presente proposta cumpre o estipulado no art.º 72.º do Sistema de Controlo 

Interno deste Município, conforme a documentação em anexo; -------------------------   

9. A despesa enquadra-se no seguinte Código do Centro de Custos: 0311012179; ---------  

10. A alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, confere 
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competência à Câmara Municipal para deliberar sobre formas de apoio a entidades 

legalmente existentes e a apoiar atividades de interesse municipal de natureza 

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

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar a Prime Skills Associação nos seguintes 

termos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 19 208,00 

(dezanove mil, duzentos e oito euros) para apoio ao desenvolvimento das atividades 

previstas no plano de atividades da associação, para o presente ano; -------------------  

2. Delibere outorgar a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município de Albufeira e a Prime Skills Associação; -------------------------------------   

3. 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.” -----------------------------------------------------------------------------  

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

= ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE ALGARVENSIS LOULÉ-SILVES-ALBUFEIRA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e oito de setembro último, foi 

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

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

1. A descoberta do Metopossaurus Algarvensis na jazida da Penina, União de 

Freguesias de Querença, Tôr e Benafim, pelo Paleontólogo e Prof. Doutor Octávio 

Mateus, da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, 

revelou-se na descoberta de uma nova espécie para a ciência, transformando o local 

da descoberta num sítio geológico de relevância mundial, o que veio dar cumprimento 

a um dos principais critérios da UNESCO para a formalização de uma proposta de 

candidatura a Geoparque Mundial da UNESCO: existência de valor geológico de 

relevo internacional; -----------------------------------------------------------------------  

2. Tendo em conta os valores geológicos presentes nos concelhos de Loulé, Silves e 

Albufeira, a continuidade desses valores pelos três concelhos, e respetiva 

complementaridade entre os diversos geossítios para a explicação de alguns dos 

capítulos da história geológica da terra, levou a que 2.12.2019, os Municípios de 

Loulé, Silves e Albufeira, com a Universidade do Algarve assinassem um Acordo 
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Específico de Cooperação entre as mesmas, para a concretização do projeto de 

candidatura a Geoparque Mundial da UNESCO (anexo 1); -------------------------------  

3. A 12.12.2019 os Municípios de Loulé, Silves e Albufeira solicitaram ao Ministério dos 

Negócios Estrangeiros a condição de Aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO 

(anexo 2); ----------------------------------------------------------------------------------  

4. A 08.01.2020 a Comissão Nacional da UNESCO, em ofício assinado pelo seu 

Presidente, Embaixador José Filipe Moraes Cabral, comunica que “o pedido de 

adesão é formalmente aceite, passando o referido Aspirante Geoparque Algarvensis 

a fazer parte do Fórum Português de Geoparques, enquanto membro observador” 

(anexo 3); ----------------------------------------------------------------------------------  

5. Os Municípios de Loulé, Silves e Albufeira convidaram a Prof.ª Doutora Cristina 

Veiga-Pires da Universidade do Algarve para ser a Diretora Científica do projeto do 

Aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira”, a qual aceitou e começou 

a realizar o trabalho; ----------------------------------------------------------------------  

6. A 3.12.2020 o Aspirante Geoparque Algarvensis é formalmente apresentado com o 

lançamento do site institucional – https://geoparquealgarvensis.pt; --------------------  

7. O aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira a Geoparque Mundial da 

UNESCO é uma área territorial com limites bem definidos, que possuindo um 

património geológico de grande relevo a nível nacional e internacional, alia uma 

estratégia de geoconservação e um conjunto de políticas de educação e 

sensibilização ambiental, à promoção de um desenvolvimento socioeconómico 

sustentável baseado em atividades de geoturismo, envolvendo as comunidades locais, 

contribuindo para a valorização e promoção dos produtos locais; -----------------------  

8. É membro observador no Fórum Português de Geoparques, tendo iniciado de 

imediato um trabalho de sensibilização junto das populações locais sobre o conceito 

de Geoparque em todo o seu território, estando a preparar o dossier de 

formalização da respetiva candidatura à rede Mundial de Geoparques da UNESCO; --  

9. O Aspirante Geoparque Algarvensis é um território identitário, inspirador, 

transformador, de pertença, que convida a visitar, fixar e investir, de forma 

consciente e em harmonia com os valores naturais e culturais presentes; --------------  

10. Foram criados grupos de trabalho para que as áreas fundamentais do trabalho de 

um Geoparque fossem desenvolvidas – geologia, educação, ciência, geoturismo – 

assim como se preparou o território para receber os visitantes e para atrair 

pessoas para viver e investir; -------------------------------------------------------------  

11. Durante estes anos de trabalho como aspirante, a CNU (Comissão Nacional da 

https://geoparquealgarvensis.pt/
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Unesco) sempre nos indicou a necessidade da existência uma entidade formalmente 

criada para a gestão do processo de candidatura, pelo que os Município de Loulé, 

Silves e Albufeira e a Universidade do Algarve, como membros fundadores, 

avançaram para a constituição de uma associação sem fins lucrativos à semelhança 

dos restantes geoparques portugueses; --------------------------------------------------  

12. O Aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira definiu como visão: 

contribuir para uma maior coesão social e territorial dos concelhos de Loulé, Silves 

e Albufeira, através de uma política de valorização do território, baseada no 

conceito de Geoparque UNESCO e como Missão: promover a proteção, valorização e 

dinamização do património natural e cultural, destacando o património geológico, 

através da criação de conhecimento científico e educativo, a fim de proporcionar o 

desenvolvimento socioeconómico e sustentável do território, a fixação de pessoas e 

promoção da sua qualidade de vida; -------------------------------------------------------  

13. O Aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira tem por objetivo ser um 

elo potenciador de uma maior valorização e promoção do património local e regional 

a nível internacional, pretendendo acima de tudo, contribuir para a preservação do 

seu património geológico e cultural, assim como criar as condições para uma maior 

valorização do seu território; -------------------------------------------------------------  

14. O Aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira tem como objetivos 

genéricos: contribuir para o aumento do sentimento de orgulho e pertença ao 

território dos seus habitantes; fortalecer a identidade do território; potenciar a 

criação de um número de iniciativas locais e inovadoras dinamizadoras da economia 

local; desenvolver novas fontes de receita que são geradas através de atividades de 

animação turística com base nos recursos geológicos; promover a valorização e 

salvaguarda do património cultural, ambiental e geológico; contribuir para a 

disseminação e implementação dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas (ONU); --------------------------------------------------  

15. Conforme preveem os estatutos da Associação Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-

Albufeira, poderão ser membros desta, as pessoas coletivas ou singulares, públicas 

ou privadas, com interesse no objeto social da associação, que manifestem interesse 

na sua adesão, nomeadamente: autarquias locais, entidades regionais, instituições de 

ensino superior, centros de investigação, organizações não governamentais, 

empresas; ----------------------------------------------------------------------------------  

16. É de relevante interesse para o Município de Albufeira que este passe a integrar 

como membro fundador a Associação Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira, 
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tendo em conta que a mesma vai potenciar no desenvolvimento do interior do 

Algarve, assim atrair pessoas para se fixar e visitar o território do Geoparque 

Mundial da UNESCO, e mais especificamente no Concelho de Albufeira, as 

freguesias do interior;---------------------------------------------------------------------  

17. A integração do Município de Albufeira como Membro Fundador da Associação 

Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira, implicará o pagamento de uma quota 

anual no valor de € 100.000,00 (cem mil euros); ------------------------------------------  

18. Que a despesa no ano de 2022 com a assunção de encargos a suportar após a adesão 

à Associação Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira seja de € 25.000,00 

(vinte e cinco mil euros); -------------------------------------------------------------------  

19. Prevê o artigo 59, n.º 1 da Lei 50/2012, de 31 de agosto, (lei que cria o Regime 

Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais) na sua redação 

atual, o seguinte: "Os municípios, as associações de municípios, independentemente 

da respetiva tipologia e as áreas metropolitanas podem participar com pessoas 

jurídicas privadas em associações"; -------------------------------------------------------  

20. Por sua vez, constitui atribuição dos municípios (de entre outras), a "(...) a 

promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações (...) 

designadamente, nos seguintes domínios (...) Promoção do desenvolvimento em 

conformidade com o preceituado no artigo 23, n.º 1 e 2-m) do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação atual; ------------------------------------------  

21. O disposto no art.º 53 a 56.º da lei 50/2012 de 31 de agosto, e na al. ccc), do n.º 1 

do art.º 33.º do Regime jurídico das Autarquias Locais, das Entidades 

Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 

de Setembro; ------------------------------------------------------------------------------  

Proponho à digníssima Câmara Municipal de Albufeira aprovar no âmbito da legislação 

acima mencionada: -----------------------------------------------------------------------------  

a) Aprovar a adesão do Município de Albufeira à associação de direito privado, sem 

fins lucrativos, Associação “Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira”, como 

Membro Fundador, bem como a aceitação dos respetivos Estatutos (anexo 4) e 

Regulamento Interno (anexo 5), que constituem parte integrante da presente 

proposta; -----------------------------------------------------------------------------------  

b) Submeter à aprovação da Digníssima Assembleia Municipal de Albufeira, nos termos 

das disposições mencionadas no ponto 21, a adesão do Município de Albufeira à 

Associação “Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira”, após o que deverá a 

documentação ser envida para Visto Prévio do Tribunal de Contas, juntando o 
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respetivo Estudo de Viabilidade Económico-Financeira (anexo 6); ----------------------  

c) Aprovar a despesa no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) para o ano de 

2022, assim como a assunção do encargo a suportar anualmente pelo Município de 

Albufeira após a adesão no valor de € 100.000,00 (cem mil euros).” --------------------  

Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta sendo que a eficácia deste ato 

fica condicionada à aprovação, por parte da Assembleia Municipal, da 3.ª revisão 

- alteração - modificativa ao Orçamento e ao Plano Orçamental Plurianual 2022-

2026 e da 3.ª revisão alteração – modificativa às Grandes Opções do Plano 2022-

2026. ------------------------------------------------------------------------------------------   

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha o senhor vereador Ricardo 

Clemente, os senhores vereadores Desidério Silva, Victor Ferraz; absteve-se o 

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

= VIA ALGARVIANA - GESTÃO DA VIA ALGARVIANA (01-06-2022 A 31-05-

2023) – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e dois de setembro último, foi 

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

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

Desde 2015 que têm sido os Municípios parceiros a assegurar os custos de manutenção 

da gestão da Via Algarviana. ------------------------------------------------------------------  

Tal como tem acontecido, é necessário assegurar a gestão corrente da GR13 - Via 

Algarviana, nomeadamente, vigilância e manutenção da sinalética; resposta a pedidos de 

informação; atualização de conteúdos; reuniões técnicas; presença em eventos; 

entrevistas a jornalistas; etc. Para além disso, é ainda necessário assegurar a execução 

e gestão das candidaturas submetidas pela Associação Almargem e já aprovadas. --------  

De salientar que, desde 2015 até ao presente, o "Modelo de Gestão" adotado para a Via 

Algarviana tem sido assegurado pelo apoio financeiro que os 13 Municípios parceiros 

(Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Portimão, 

São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo) têm vindo a realizar sob a forma 

de subsídio para a Associação Almargem, assegurando os encargos relativos à equipa de 

gestão, composta por 2 elementos. -----------------------------------------------------------  

Em anexo à presente proposta consta o Relatório de Atividades 2021/2022, 

desenvolvidas pela Associação Almargem no período de 01/06/2021 a 31/05/2022. -----  

A Proposta de Ação 2022/2023 apresentada relativa ao período compreendido entre 1 

de junho de 2022 e 31 de maio de 2023, é de 55.418,76€, o que representará um valor 
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de 4.262,98€ por Município. ------------------------------------------------------------------  

O Concelho Intermunicipal do Algarve deliberou, na sua reunião extraordinária de 15 de 

julho, aprovar a referida proposta. -----------------------------------------------------------  

Face ao exposto, torna-se necessário que todos os Municípios parceiros aprovem a 

proposta apresentada pela Associação Almargem, e já aprovada pelo Concelho 

Intermunicipal, e que se anexa ao presente documento. ------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar: --------------  

- A Proposta de Ação 2022/2023 apresentada pela Associação Almargem, em anexo;----  

- A comparticipação no montante de 4.262,98€ (quatro mil, duzentos e sessenta e dois 

euros e noventa e oito cêntimos) referente ao período de 1 de junho de 2022 a 31 de 

maio de 2023, no ano 2022.” ------------------------------------------------------------------  

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

= CANDIDATURAS - REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DA GUIA – 

ALBUFEIRA - AVISO N.º 02/C03-I01/2021 DO PRR – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido e com origem da Divisão de Turismo, 

Desenvolvimento Económico e Cultural, foi apresentada uma informação do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“A digníssima Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta do Senhor Presidente de 

16/02/2022, determinando a formalização da candidatura “Remodelação e Ampliação 

da Creche da Guia – Albufeira” no âmbito do Aviso n.º 02/C03-i01/2021, na sua reunião 

de 21/02/2022. -------------------------------------------------------------------------------  

No dia 07/03/2022 foi submetida a candidatura com vista à criação de 18 novos 

lugares e à remodelação de 42 lugares já existentes, com um investimento previsto de 

399.767,80€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, estimando-se uma 

comparticipação no montante de 255.420,00€. ----------------------------------------------  

Após vários esclarecimentos prestados, foi o Município de Albufeira notificado, a 

26/05/2022 do projeto de decisão de indeferimento da candidatura, com a 

fundamentação de que o Município não havia comprovado “ser proprietário do terreno 

ou do edifício ou da fração a intervencionar, ou detentor a qualquer outro título que lhe 

permita afetar as infraestruturas e equipamentos objeto de financiamento no âmbito 

da Nova Geração de equipamentos e Respostas Sociais do PRR, aos fins a que se 

destinam, durante um período mínimo de 20 anos”. Em sede de audiência prévia, foram 

prestados os devidos esclarecimentos e alegações. -----------------------------------------  

No dia 26/07/2022 foi o Município de Albufeira notificado da decisão de deferimento 

da candidatura. Considerando que não existiu pronúncia por parte do Município, dentro 
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do prazo previsto, foi o Município de Albufeira notificado, no dia 11/08/2022, da 

decisão final de deferimento da candidatura. Uma vez que apenas havia sido 

considerado para financiamento o montante correspondente aos 42 lugares a criar, o 

Município de Albufeira manifestou a sua discordância, alegando que considerava que 

deveriam ser incluídos os 18 lugares a criar. ------------------------------------------------   

Após os esclarecimentos entretanto prestados pelo Município de Albufeira, foi o 

mesmo notificado, no dia 07/09/2022 da decisão final de aprovação da candidatura, 

com uma comparticipação no montante de 255 420,00€. -----------------------------------  

Considerando que de acordo com a informação prestada pelo Instituto de Segurança 

Social, I.P. o contrato deveria ser assinado no dia 07/09/2022, uma vez que os seus 

representantes iriam estar presencialmente em Faro, não foi possível reunir 

extraordinariamente a Câmara de forma a deliberar em tempo útil a assinatura do 

contrato de comparticipação financeira da operação, em anexo.” --------------------------  

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – CESSAÇÃO - PROCESSOS NÚMEROS 

118/2020, 155/2020, 213/2020, 150/2021, 151/2021 E 11/2021 – 

INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo: -------------------------------------------------------------------------------------   

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

a) Manifestar aos beneficiários titulares dos processos números: 213/2020 e 

150/2021 e 151/2021 referidos no quadro acima, a intenção de cessar a atribuição 

do subsídio de arrendamento com efeito desde o início de setembro de 2022, 

inclusive; -----------------------------------------------------------------------------------  

b) Manifestar aos beneficiários titulares dos processos números 155/2020 e 

118/2020 e 11/2021 mencionados nos quadros acima, a intenção de cessar a 

atribuição do subsídio de arrendamento com efeito desde o início de outubro de 

2022, inclusive; ----------------------------------------------------------------------------  

c) Em cumprimento do estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo 

primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, conceder aos 

candidatos o prazo de dez dias, para, por escrito, dizerem o que se lhe oferecer 

sobre o assunto.” --------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que existem casos de cessação da 
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atribuição do subsídio de arrendamento que têm por base critérios económicos, 

pelo que perguntou se nestes casos é feita uma visita domiciliária com a 

comprovação dos factos in loco e se a situação da família está ou não estabilizada 

e se é grave ou não. -------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha respondeu afirmativamente e explicou que 

depois é ainda feita uma análise por parte da Comissão de Habitação, análise essa 

que é avaliada e objeto de um parecer. ---------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que estas situações têm que ver com o 

rendimento das pessoas. ---------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que podem existir casos que excedem o 

limite por pouco, pelo que seria bom que se aferisse se as cessações não estão a 

colocar em causa uma situação de maior. -------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que em todas essas situações é feita 

uma avaliação técnica, uma vista ao local e reuniões com as pessoas, sendo que 

depois a situação ainda é avaliada pela comissão. ----------------------------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  

= TRANSPORTES ESCOLARES – ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALBUFEIRA 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

“Considerando:---------------------------------------------------------------------------------  

• O ofício remetido pelas diversas Direções Regionais de Educação que consideram a 

visita de estudo como fazendo parte de um conjunto de “estratégias quer de 

ensino/aprendizagem, quer de complemento e enriquecimento da ação educativa”; ----  

• O Despacho n.º 28/ME/91, que refere a visita de estudo como um instrumento para 

que se possa cumprir alguns princípios gerais do sistema educativo consubstanciados 

na Lei de Bases do Sistema Educativo, como a necessidade de incentivo da formação 

de cidadão livres, responsáveis, autónomos e solidários, respeitadores dos outros e 

das suas ideias, abertos ao diálogo e contribuindo para a valorização dos diferentes 

saberes e culturas; ------------------------------------------------------------------------  

• Que a alínea u) do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, atribui à 

Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

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

• Que o ponto f) das linhas orientadoras para atribuição de visitas de estudo 
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estabelece: “Poderá ser atribuído transporte através de viaturas do município para 

deslocações pontuais, não previstas ou urgentes, nomeadamente sempre que esteja 

em causa a representação do Município em concursos ou outras ações 

representativas do empreendedorismo, criatividade e inovação dos alunos do 

Concelho.” ----------------------------------------------------------------------------------  

• Que os transportes solicitados são no âmbito de um convite para representar o 

Município no Parlamento Europeu. ---------------------------------------------------------   

• Que o trabalho extraordinário se encontra devidamente cabimentado 

(SGDCMA/2022/59574). -----------------------------------------------------------------  

• A informação positiva do Encarregado de Viaturas (SGDCMA/2022/59574). ---------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

• A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere autorizar a realização dos 

seguintes transportes para 25 alunos e 3 professores: ---------------------------------  

• Dia 24 de Outubro - Escola Secundária de Albufeira/Aeroporto de Lisboa, com 

saída de Albufeira às 02:15; --------------------------------------------------------------  

• Dia 26 de Outubro - Aeroporto de Lisboa/Escola Secundária de Albufeira, com 

saída de Lisboa às 23:15;” -----------------------------------------------------------------  

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

= TRANSPORTES ESCOLARES – AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA 

- PROCEDIMENTOS E COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

“Considerando: --------------------------------------------------------------------------------  

• O ofício remetido pelas diversas Direções Regionais de Educação que consideram a 

visita de estudo como fazendo parte de um conjunto de “estratégias quer de 

ensino/aprendizagem, quer de complemento e enriquecimento da ação educativa”; ----  

• O Despacho n.º 28/ME/91, que refere a visita de estudo como um instrumento para 

que se possa cumprir alguns princípios gerais do sistema educativo consubstanciados 

na Lei de Bases do sistema Educativo, como a necessidade de incentivo da formação 

de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários, respeitadores dos outros e 

das suas ideias, abertos ao diálogo e contribuindo para a valorização dos diferentes 

saberes e culturas; ------------------------------------------------------------------------  

• Os diversos ofícios emanados pelo MEC que referem as visitas de estudo, sempre 

que programadas no âmbito das actividades curriculares, “equiparadas a actividades 

lectivas na medida em que contribuem para o desenvolvimento de competências e 
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para a realização de aprendizagens necessárias”; ----------------------------------------  

• O referido no ponto anterior, a selecção e atribuição de visitas de estudo deve ser 

realizada no âmbito dos diversos Concelhos pedagógicos; -------------------------------  

• Que a alínea u) do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, atribui à 

Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

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

• A concretização do processo de cooperação logístico entre o Município de Albufeira 

e os Agrupamentos Escolares do Concelho. -----------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  

• A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere autorizar a atribuição de uma 

comparticipação financeira para fazer face aos custos com aluguer de transportes 

para a realização de Visitas de Estudo e deslocações no âmbito do Desporto Escolar, 

fora do Concelho de Albufeira, durante o ano letivo 2022/2023. O cálculo das 

contribuições a atribuir a cada agrupamento teve por base o número de alunos por 

agrupamento. -------------------------------------------------------------------------------   

• A comunicação dos procedimentos e comparticipação financeira de acordo com os 

ofícios em anexo. --------------------------------------------------------------------------  

• O pagamento da totalidade dos valores durante o ano de 2022 aos Agrupamentos de 

Escolas de Albufeira, da seguinte forma: -------------------------------------------------  

Agrupamento de Escolas de Albufeira – 33 904,36 € ---------------------------------------  

Agrupamento de Escolas de Ferreiras – 32 404,36 € ---------------------------------------  

Agrupamento de Escolas Albufeira Poente – 30 338,64 €” ---------------------------------  

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

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 

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

= PISCINAS MUNICIPAIS – REDUÇÃO DO VALOR DAS TAXAS DE 

UTILIZAÇÃO DE UMA UTENTE DAS PISCINAS MUNICIPAIS – PROPOSTA = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo:--------------------------------------------------------------------------------------  

“De acordo com exposto, sugere-se que a Exª Câmara delibere atribuir a Redução de 

75% do valor das taxas de utilização das Piscinas Municipais a Natalia Sysoeva e sua 

filha Margarita Olegovna Sysoeva, confirmada a necessidade, conforme declaração 

médica apresentada.” -------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos 

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------  

 

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 27/2021 

 – REQUERIMENTO = 

Por Sortido Salutar Unipessoal, Limitada foi apresentado um requerimento, datado de 

vinte e dois de junho de dois mil e vinte e um, pelo qual solicita indemnização por danos 

sofridos na sua viatura, no dia dezoito de maio, quando circulava na Avenida dos 

Descobrimentos no sentido Praça de Touros - Rotunda da Balaia, tendo embatido numa 

baia que estava a assinalar uma obra em tampa de esgoto não existindo qualquer 

sinalização antes da baia, estando a baia colocada a três metros à frente da obra em 

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

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------   

“Nestes termos, entende-se que não deve a Câmara Municipal de Albufeira assumir a 

responsabilidade pelo sinistro sendo, sem mais, o que se submete à consideração 

superior de V. Exa.. ---------------------------------------------------------------------------  

Dessa deliberação de intenção, deve a Requerente ser notificada para se pronunciar, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no artigo 121.º e seguintes 

do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------------------------  

Sem mais, é o que se submete à consideração superior de V.Exa.” -------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer, mandar 

proceder nos estritos termos do nele sugerido. ------------------------------------------  

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 38/2021  

– REQUERIMENTO = 

Por Sergei Mindrescu foi apresentada uma comunicação eletrónica, datada de vinte e 

nove de julho de dois mil e vinte e um, pelo qual solicita indemnização por danos 

sofridos na sua viatura devido a um veículo da Câmara Municipal encontrar-se a 

recolher o lixo e este caiu em cima do seu veículo. ------------------------------------------   

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------  

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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“Nestes termos, entende-se que não deve a Câmara Municipal de Albufeira assumir a 

responsabilidade pelo sinistro sendo, sem mais, o que se submete à consideração 

superior de V. Exa.. ---------------------------------------------------------------------------  

Dessa deliberação de intenção, deve a Requerente ser notificada para se pronunciar, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no artigo 121.º e seguintes 

do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------------------------  

Sem mais, é o que se submete à consideração superior de V.Exa.” -------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer, mandar 

proceder nos estritos termos do nele sugerido. ------------------------------------------   

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 55/2021  

– REQUERIMENTO = 

Por Carla Isabel Franzina Dias foi apresentado um requerimento, datado de doze de 

novembro de dois mil e vinte e um, pelo qual solicita indemnização por danos físicos 

sofridos, no dia quatro de novembro de dois mil e vinte e um, quando fazia uma 

caminhada na Rua da Ilha de São Tomé e tropeçou e caiu devido a um buraco na 

calçada. ----------------------------------------------------------------------------------------   

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------  

“Nestes termos, somos de parecer que deve a Câmara Municipal de Albufeira delibere 

assumir a responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar a 

Requerente pelos danos ocorridos no montante de € 77,25 (setenta e sete euros e 

vinte e cinco cêntimos) sendo, sem mais, o que se submete à consideração superior de 

V.Exa.” -----------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                     

Este processo encontrava-se ainda instruído com duas informações, com origem na 

Divisão Jurídica e de Contencioso que se dão por integralmente transcritas e das quais 

fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em 

conclusão, referem o seguinte: ---------------------------------------------------------------   

- A primeira: -----------------------------------------------------------------------------------   

“Analisada tal documentação, verifica-se que a mesma se trata de documentação 

comprovativa de despesas médicas e medicamentosas de idêntico teor à documentação 

junta pela Requerente aquando a apresentação do requerimento inicial (melhor 

identificada a fls. 23 e 24 dos autos). Pelo que, somos de parecer que, deverá o 

montante resultante de tal documentação ora apresentada (que perfaz um total de 
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€44,21 - quarenta e quatro euros e vinte e um cêntimos) ser igualmente considerado no 

montante do valor da indemnização constante no Parecer Jurídico supra indicado 

(€77,25 - setenta e sete euros e vinte e cinco cêntimos), perfazendo assim o montante 

total a cabimentar de, €121,46 (cento e vinte e um euros e quarenta seis cêntimos), na 

medida em que, se nos afigura que tais despesas agora apresentadas ocorreram, 

conforme supra exposto, na sequência do tratamento da Requerente em face do 

sinistro ocorrido. ------------------------------------------------------------------------------  

Sem mais, é tudo quanto cumpre, na presente, informar.” ----------------------------------  

- A segunda: -----------------------------------------------------------------------------------   

“Como tal, somos de parecer que, verificando-se a consolidação do estado clínico da 

Requerente, poderá o presente merecer deliberação em reunião de câmara do Parecer 

Jurídico emitido pelo presente signatário a 20/01/2022 (junto à etapa 13 da presente 

distribuição). ----------------------------------------------------------------------------------  

Sempre se realçando que, o valor a cabimentar e a deliberar em reunião de câmara, em 

face das sucessivas despesas apresentadas (as quais se concluíram como resultantes 

dos tratamentos médicos e medicamentosos suportados pela Requerente em face dos 

danos resultantes do sinistro, perfazem um montante total de €196,15 (cento e 

noventa e seis euros e quinze cêntimos). -----------------------------------------------------  

Sem mais, é tudo quanto cumpre, na presente, informar.” ----------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer e das 

informações do serviço, mandar proceder nos estritos termos do neles sugerido. ---   

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 19/2022  

– REQUERIMENTO = 

Por Anabela Romão foi apresentado um requerimento, datado de três de junho de dois 

mil e vinte e dois, pelo qual solicita indemnização por danos sofridos na sua viatura, no 

dia dois de junho, quando circulava vinda de Armação de Pêra, tendo ouvido e sentido o 

carro bater verificou que o pneu dianteiro do lado direito se encontrava em baixo. ------   

Este requerimento encontrava-se instruído com um parecer, com origem na Divisão 

Jurídica e de Contencioso que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, 

refere o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------   

“Nestes termos, somos de parecer que deve a Câmara Municipal de Albufeira delibere 

assumir a responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar a 

Requerente pelos danos ocorridos no montante de € 96,00 (noventa e seis euros). -------   

Sem mais, o que se submete à consideração superior de V.Exa.” ---------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer, mandar 

proceder nos estritos termos do nele sugerido. ------------------------------------------  

 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 

REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA NORTE DE PADERNE – 

FASE 1 – REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREÇOS – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido foi apresentada uma informação, com 

origem na Divisão de Águas e Saneamento, que se dá por integralmente transcrita e da 

qual fica cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e 

que, em conclusão, refere o seguinte: --------------------------------------------------------   

”3. CONCLUSÃO ------------------------------------------------------------------------------  

O presente parecer enquadra-se na alínea a) do n.º 3 do artigo 3.º do decreto-lei no 

36/2022 de 20 de maio (regime excecional e temporário de revisão de preços) e do 

decreto-lei 18/2008 de 29 de Janeiro (Código dos Contratos Públicos), na sua atual 

redação. ----------------------------------------------------------------------------------------   

Pelo acima exposto, submete-se à consideração da Exma. Câmara Municipal: --------------   

- A intenção de indeferimento da forma proposta pelo empreiteiro para a revisão 

extraordinária de preços; ---------------------------------------------------------------------   

- A apresentação de uma contraproposta ao empreiteiro com a seguinte fórmula e 

ponderações para revisão extraordinária de preços: ----------------------------------------  

 

 

 

 

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

termos da mesma, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. -----------  

 

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – LOVELY SPOT, LIMITADA - RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente da 

câmara, em vinte e nove de setembro último, através do qual determinou autorizar a 

emissão da licença especial de ruído a Lovely Spot, Limitada, para a realização do 

evento W Algarve Summer Closing at Castelo Beach Club, na Praia do Castelo, no dia 

trinta 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 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 

F – DIVISÃO DE POLÍCIA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA 
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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 – SARA DIVA BOTA SEQUEIRA - DIA 4 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 Sara Diva 

Bota Sequeira, cumpre informar o seguinte: -------------------------------------------------  

- é pretensão do requerente a realização de música ao vivo no Snack Bar Pôr Sol, no 

âmbito da comemoração do seu 4.º Aniversário, no dia 4 de outubro, entre as 15:00h e 

as 02:00h; -------------------------------------------------------------------------------------   

- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na 

proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e 

nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 

legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 

mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; ------------------------------------------  

- o presente pedido desde que considerado de interesse para o Município, poderá ser 

satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença Especial de Ruído, nos termos 

do artigo 15.º do RGR; ------------------------------------------------------------------------  

- pese embora o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º do RMRA, considera-se que 

deverá ser concedido horário até à 01h, em virtude das diversas habitações existentes 

na envolvente; ---------------------------------------------------------------------------------  

- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 

taxa diária de 50€ (dias úteis) e de 75€ (sábados, domingos e feriados), nos termos da 

Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de 

Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário 

da República de 3 de Maio de 2010.” ---------------------------------------------------------  

Este processo encontrava-se ainda instruído com a minuta de Alvará de Licença 

Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 

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

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

pedido até às zero horas.  ------------------------------------------------------------------  

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – PEDRA DO PÃO, LIMITADA - 8 DE 

OUTUBRO – INFORMAÇÃO = 
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Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Polícia Municipal e Vigilância 

foi apresentada uma informação do seguinte teor: ------------------------------------------  

“Analisado o pedido para emissão de Licença Especial de Ruído efetuado por Pedra do 

Pão, Lda., cumpre informar o seguinte: -------------------------------------------------------  

- é pretensão do requerente a realização de festa de encerramento do Verão, no 

Restaurante Pedras Amarelas, no dia 8 de outubro, das 21h30 às 04h00; -----------------   

- o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro prevê no seu artigo 14.º que o exercício de atividades ruidosas temporárias na 

proximidade de edifícios de habitação, é interdita aos sábados, domingos e feriados, e 

nos dias úteis entre as 20h e as 08h. No entanto, o artigo 15.º do referido diploma 

legal, prevê a sua autorização, em casos excecionais e devidamente justificados, 

mediante a emissão de Licença Especial de Ruído; -------------------------------------------  

- o presente pedido desde que considerado de interesse para o Município, poderá ser 

satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma Licença Especial de Ruído, nos termos 

do artigo 15.º do RGR; -------------------------------------------------------------------------  

- uma vez que o evento ocorrerá a um sábado, sugere-se, salvo melhor opinião, que seja 

autorizado horário até às 02h, conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º do 

RMRA; -----------------------------------------------------------------------------------------  

- de salientar que caso seja utilizado espaço do domínio público marítimo, tal situação 

carece de licenciamento por parte da UA; ---------------------------------------------------  

- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 

taxa por dia ou fração de 50€ (dias úteis) e de 75€ (sábados, domingos e feriados), nos 

termos da Secção I do Capítulo XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município 

de Albufeira que consta do Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do 

Diário da República de 3 de Maio de 2010.” --------------------------------------------------  

Este processo encontrava-se ainda instruído com a minuta de Alvará de Licença 

Especial de Ruído, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica 

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

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

pedido nos precisos termos da mesma. -----------------------------------------------------  

 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE LAR, APOIO 

DOMICILIÁRIO E CENTRO DE DIA - FONTAINHAS – ERROS/OMISSÕES  

– RELATÓRIO DO JÚRI = 

Relacionada com este assunto e subscrita pelo júri do procedimento, foi apresentada 

G – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
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um relatório, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------   

“Empreitada de Construção de Lar, Apoio Domiciliário e Centro de Dia – Fontainhas” ----   

Empreitada ao abrigo da alínea a) do art.º 19.º do Código dos Contractos Públicos (CCP), 

aprovado pelo D.L. n.º 18/2008 de 29 de Janeiro na sua redação à data da publicação ---  

RELATÓRIO DE ERROS E OMISSÕES DE PROJETO APRESENTADOS EM FASE DE 

CONCURSO – APROVAÇÃO ------------------------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara datada de cinco de Abril de dois mil e vinte e dois foi 

deliberado, determinar a abertura do procedimento e proceder à designação dos 

elementos componentes do júri e do gestor do procedimento, nos precisos termos 

sugeridos.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Conforme previsto no n.º 1 do artigo 50.º do Código dos Contractos Públicos (CCP), 

aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, de 29 de Janeiro na sua redação à data da publicação 

do anúncio do presente concurso, no primeiro terço do prazo fixado para a 

apresentação das propostas, os interessados podem solicitar os esclarecimentos 

necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento, e no 

mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e 

inequivocamente os erros e as omissões das peças do procedimento por si detetadas. ---  

Conforme previsto no número 2 do referido artigo 50.º do código dos contratos 

públicos, “ (...) consideram-se erros e omissões das peças do procedimento os que digam 

respeito a: -------------------------------------------------------------------------------------   

a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ----------------------   

b) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução 

do objeto do contrato a celebrar; --------------------------------------------------------   

c) Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o interessado 

não considere exequíveis; -----------------------------------------------------------------   

d) Erros e omissões do projeto de execução que não se incluam nas alíneas anteriores. 

(...)“ -----------------------------------------------------------------------------------------   

Foram apresentados pelas concorrentes listas de erros que se anexam, os referidos 

erros foram seguidamente remetidos à entidade projetista que para cabal resposta aos 

mesmos, sendo que esta efetuou as retificações necessárias ao mapa de medições e 

projetos, conforme peças que se anexam e que se entendem em condições de 

aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------   

O artigo 64.º do referido código estabelece na alínea 3 que “(...) A pedido 

fundamentado de qualquer interessado que tenha adquirido as peças do procedimento, 

o prazo fixado para a apresentação de propostas pode ser prorrogado pelo período 
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considerado adequado, o qual aproveita a todos os interessados. (...) *. --------------------  

Foi recebido nestes serviços o pedido de prorrogação do prazo para entrega das 

propostas, referindo que após a publicação dos erros e omissões aceites pela 

excelentíssima reunião de Câmara, o prazo posterior concedido para a apresentação de 

propostas não fosse inferior a 30 dias seguidos ao dia da referida publicação, 

justificado pelas dificuldades de mercado na obtenção de orçamentos, face ao período 

de grande carência de mão de obra que a indústria de construção atravessa, grande 

volume de obras, situação internacional de dificuldade em materiais e ainda à pandemia 

covid -------------------------------------------------------------------------------------------   

- O valor dos trabalhos a mais a adicionar para suprimento de erros e omissões de 

projeto orça em 168.419,60€ mais IVA ------------------------------------------------------   

- O valor das quantidades a suprimir por força de suprimento dos erros de medição 

orça em 168.419,60€ mais IVA ---------------------------------------------------------------   

Em face ao exposto, propõe-se à digníssima Câmara: ---------------------------------------   

1- Aprovar as listas de suprimentos de erros com as respetivas quantidades a mais e a 

menos, por se entenderem em condições de aprovação. -------------------------------------   

2- Prorrogar o prazo de entrega de propostas, em trinta dias após o conhecimento 

exato pelos concorrentes dos erros e omissões aprovados pela excelentíssima Câmara e 

a integrar no concurso, por força da sua publicação na plataforma de contratação 

eletrónica, isto é prorrogar o prazo de apresentação de propostas no prazo já 

decorrido para entregar propostas e até mais trinta dias após a publicação de erros, 

omissões e projetos retificados na plataforma de contratação eletrónica saphety. -------  

Remete-se a aprovação do proposto à consideração da excelentíssima Reunião de 

Câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do relatório do júri, 

mandar proceder nos estritos termos do nele sugerido. ----------------------------------   

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO – INFORMAÇÃO = 

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

de Edifícios e Equipamentos Municipais, do seguinte teor:----------------------------------   

“Na sequência de troca de impressões com a Divisão Financeira, e dos dados nesta data 

recebidos, tendo em conta que: --------------------------------------------------------------   

• A faturação da Endesa, S.A., dos consumos de 2022, ainda não está concluída. --------   

• Os consumos durante os anos de pandemia foram menores aos estimados; -------------   

• Tem-se também verificado alguma melhoria de eficiência em alguns edifícios, com o 
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uso de tecnologia led na sua iluminação; --------------------------------------------------   

• Saldos atuais das rubricas afetas ao concurso em vigor; --------------------------------   

• Tendo em conta a melhor gestão financeira dos recursos; ------------------------------   

Considera-se ser do interesse do Município, efetuar acertos na repartição de encargos 

no corrente ano, diminuindo o valor das verbas em saldo, e transferindo esses encargos 

para o próximo ano, nos seguintes moldes: ---------------------------------------------------  

Ref. Cabimento 659/2020: 35.000€ ---------------------------------------------------------   

Ref. Cabimento 662/2020: 50.000€ ---------------------------------------------------------   

Ref. Cabimento 663/2020: 35.000€ ---------------------------------------------------------   

Ref. Cabimento 665/2020: 90.000€ ---------------------------------------------------------   

Ref. Cabimento 666/2020: 35.000€ ---------------------------------------------------------   

Ref. Cabimento 667/2020: 50.000€ ---------------------------------------------------------   

Ref. Cabimento 668/2020: 200.000€ --------------------------------------------------------   

Ref. Cabimento 669/2020: 150.000€ --------------------------------------------------------   

Ref. Cabimento 670/2020- Iluminação pública – 325.000€ ---------------------------------   

Valor total que se sugere a transferir para os encargos do próximo ano = 970.000€.-----   

Informa-se ainda que para o fornecimento de energia em Baixa Tensão Especial e 

Média Tensão, terminado o contrato dos últimos 3 anos, poderá ser liberta a verba que 

se encontra em saldo, da seguinte forma: ---------------------------------------------------   

Ref. 304/2019 – 110.000€  -------------------------------------------------------------------  

Ref. 306/2019 – 190.000€ --------------------------------------------------------------------   

Total: 300.000€ -------------------------------------------------------------------------------   

Nota: Ficará uma verba remanescente para qualquer atraso de faturação. ----------------   

É tudo que me cumpre informar à excelentíssima Reunião de Câmara, remeto à 

consideração superior.” -----------------------------------------------------------------------  

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

serviços, aprovar a nova repartição de encargos nela sugerida para o fornecimento 

referido, solicitando para evolução do processo, a necessária autorização por 

parte da digníssima assembleia municipal, nos termos previstos no artigo sexto da 

lei 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. -----------------  

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação, por parte da Assembleia 

Municipal, da 3.ª revisão - alteração modificativa do Orçamento e Plano 

Orçamental Plurianual 2022-2026 e da 3.ª revisão – alteração modificativa das 
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Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais 

Relevantes) 2022-2026. ---------------------------------------------------------------------  

 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO 

MUNICIPAL DA GUIA - AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO 

PARCIAL DE CAUÇÃO = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa PRQuadrado, - Engenharia, 

Limitada, foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de liberação parcial de 

caução, datado de vinte e três de setembro de dois mil e vinte e dois, pelo qual se 

constata que todos os trabalhos se encontram em satisfatório estado de execução e 

conservação, razão porque se considera que se encontram reunidas todas as condições 

para se proceder à liberação de quarenta e cinco por cento das cauções e quantias 

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

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

à liberação de quarenta e cinco por cento dos valores prestados para garantia da 

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

= PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES = 

Dos pareceres, autos e informações referidas nas deliberações que seguem, relativas a 

processos de obras particulares, foram extraídas fotocópias pelo Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, que foram rubricadas pelos Senhores Membros do 

Executivo e se destinam a arquivo na pasta de documentos respeitante à presente 

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

As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, foram 

elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. -------------------------------  

 Requerimento: (s) n.º (s): 17732 de 10.05.2016, ECMA22976 de 08.06.2016, 31723 

de 05.08.2016, 7106 de 12.02.2020, 262 de 03.01.2022 -----------------------------------   

Processo n.º: 44/2016 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carlos Henrique dos Santos Cruz Rebelo --------------------------------------  

Local da Obra: Malhão – “Casa do Forno”, Freguesia de Paderne ---------------------------       

Assunto: Licença – Construção de edificação ------------------------------------------------    

Apreciação do Projeto de Arquitetura. ------------------------------------------------------    

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de trinta de agosto de dois mil e vinte e dois e parecer técnico do Chefe 

de Divisão Gestão Urbanística datado de vinte e um de setembro de dois mil e 

vinte e dois, concedendo um prazo de sessenta dias para resposta. -------------------            

H – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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 Requerimento: (s) n.º (s): 14284 de 15.03.2022, 39728 de 21.07.2022 e 50056 de 

23.09.2022  -----------------------------------------------------------------------------------    

Processo n.º: 1/2009 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Policity, Lda. e Ricardo Sequeira, Lda. -----------------------------------------    

Local da Obra: Correeira, Freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------------------------      

Assunto: Licença - Obras de Urbanização ---------------------------------------------------       

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado deferir o pedido de licença de 

obras de urbanização, estabelecendo nos termos do número um do artigo 

quinquagésimo terceiro do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação uma 

caução no valor de duzentos e vinte e três mil, setecentos e seis euros e oitenta 

e um cêntimos (IVA não incluído), o cumprimento do disposto no regime da gestão 

de resíduos de construção e demolição nelas produzidos e um prazo de execução 

de doze meses, tendo em conta o parecer técnico de vinte e nove de setembro de 

dois mil e vinte e dois. ----------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Desidério Silva. --------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 6232 de 01.02.2021, 8498 de 12.02.2021, 9621 de 

18.02.2021, 8977 de 18.02.2022 e 45140 de 23.08.2022 ----------------------------------  

Processo n.º: 4CP/2021 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Alcapredial – Investimentos e Imobiliários, S.A. ------------------------------  

Local da Obra: Correeira ou Brejos ----------------------------------------------------------   

Assunto: Exposição – Comunicação Prévia - Construção de comércio, serviços, 

estabelecimento e posto de abastecimento de combustíveis. -------------------------------  

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado nos termos da informação técnica 

de dezanove de setembro de dois mil e vinte e dois e parecer do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística de vinte e dois de setembro de dois mil e vinte 

dois, arquivar o presente procedimento de comunicação prévia conferindo 

continuidade ao processo no âmbito do pedido de licença para alterações no 

decorrer da obra. ----------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho e Victor Ferraz. ----  

 Requerimento (s) n.º (s): 28824 de 25.05.2022, 35995 de 04.07.2022, 39427 de 

20.07.2022, 39707 de 21.07.2022, 45003 de 23.08.2022, 45932 de 30.08.2022, 

ECMA58444 de 06.09.2022 e 48870 de 16.09.2022. ---------------------------------------  

Processo n.º: 4CP/2021 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Alcapredial – Investimentos e Imobiliários, S.A. ------------------------------  

Local da Obra: Correeira ou Brejos ----------------------------------------------------------   
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Assunto: Licença – Alteração no decorrer da obra de superfície comercial. ---------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por maioria dos presentes, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta o parecer técnico de vinte e dois de setembro de dois 

mil e vinte e dois e informação técnica de dezasseis de setembro de dois mil e 

vinte dois. -------------------------------------------------------------------------------------  

Não estavam presentes os senhores vereadores António Coelho e Victor Ferraz; 

absteve-se o senhor vereador Desidério Silva. -------------------------------------------         

 Requerimento (s) n.º (s): 19616 de 15.04.2021; e 38461 de 14.07.2022-----------------  

Processo n.º: 529/1987 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Dominique Jacques Contant Dissard -------------------------------------------   

Local da Obra: Vale de Carro ou Açoteias, freguesia de Albufeira e Olhos de Água ------  

Assunto: Licença – Alteração de edificação unifamiliar com muros de vedação e piscina 

– Legalização-----------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------   

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos na informação técnica de um de setembro de dois mil e 

vinte e dois, no parecer técnico do Chefe da Divisão Gestão Urbanística de vinte e 

um de setembro de dois mil e vinte e dois e do parecer técnico do Departamento 

de Planeamento e Gestão Urbanística de vinte e seis 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 dos referidos pareceres, o convite para 

o interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data da 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): 17415 de 27.04.2020; 13527 de 14.03.2021; 61756 de 

02.12.2021; 11849 de 04.03.2022; 35004 de 28.06.2022 e 43557 de 11.08.2022 --------     

Processo n.º: 372/2003 -----------------------------------------------------------------------    

Requerente: Ilídio Manuel Martins -----------------------------------------------------------    
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Local da Obra: Vale de Carro, Freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------------------   

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar --------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento. -------------------------------------       

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tendo em conta o 

parecer técnico de vinte seis de setembro de dois mil e vinte e dois e informação 

da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de sete de setembro 

de dois mil e vinte e dois. ------------------------------------------------------------------       

 Requerimento (s) n.º (s): 22965 de 23.05.2019; 10702 de 04.03.2020; 46436 de 

29.10.2020; 18710 de 12.04.2021; 48602 de 17.09.2021; 8748 de 17.02.2022; 18556 

de 06.04.2022; 21937 de 26.04.2022; 37184 de 08.07.2022 e 46433 de 01.09.2022. ---  

Processo n.º: 32/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Diamantino Grade Barreto ------------------------------------------------------   

Local da Obra: Branqueira, Freguesia de Albufeira e Olhos de Água -----------------------  

Assunto: Licença – Alteração, recuperação e reabilitação de edificação unifamiliar ------   

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento. -------------------------------------       

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tendo em conta o 

parecer técnico de vinte e seis de setembro de dois mil e vinte e dois e 

informação da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de oito de 

março de dois mil e vinte e dois. -----------------------------------------------------------     

 Requerimento (s) n.º (s): 32455 de 22.07.2019; 55519 de 17.12.2019; 37213 de 

04.09.2020; 35722 de 05.07.2021; 38680 de 21.07.2021; 54203 de 20.10.2021 e 

42626 de 05.08.2022 -------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 53/2019 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Valente & Vale, Lda. -------------------------------------------------------------   

Local da Obra: Aldeamento São Rafael – Lote 20, Sesmarias, Freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água  --------------------------------------------------------------------------------    

Assunto: licença – Alteração, ampliação e demolição de edificação unifamiliar. -----------  

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento. -------------------------------------      

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica datada de vinte de setembro de dois mil e vinte dois, concedendo um 

prazo de sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º(s): 15830 de 15.04.2020; 57346 de 22.12.2020; 22376 de 

27.04.2022; 44429 de 18.08.2022 -----------------------------------------------------------   

Processo n.º: 347/1964 -----------------------------------------------------------------------       

Requerente: Raquel Elisa Cortijo de Sá ------------------------------------------------------   
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Local da Obra: Cerro da Piedade. Praceta Samora Barros, 9-A, Freguesia de Albufeira 

e Olhos de Água -------------------------------------------------------------------------------         

Assunto: Licença – Alteração de moradia, construção de garagem e piscina ---------------       

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento --------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica datada de dezanove de setembro de dois mil e vinte e dois, concedendo 

um prazo de sessenta dias para resposta. ------------------------------------------------  

 Requerimento: (s) n.º(s): 39569 de 26.07.2021, 48440 de 14.09.2022 -----------------     

Processo n.º: 50/2021 ------------------------------------------------------------------------    

Requerente: Maria Manuela Capeta da Encarnação ------------------------------------------   

Local da Obra: Clube Albufeira – lote 77, Freguesia de Albufeira e Olhos de Água -------   

Assunto: Exposição – Licença, construção de edificação unifamiliar, piscina e muro ------       

Desistência do Pedido. ------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado, nos termos da informação técnica de vinte e 

sete de setembro de dois mil e vinte e dois, deferir o pedido de desistência do 

requerimento número trinta e nove mil quinhentos e sessenta e nove de vinte e 

seis de julho de dois mil e vinte e um. ----------------------------------------------------            

 Requerimento: (s) n.º(s): 25816 de 26.06.2020, 25817 de 26.06.2020, 25806 de 

26.06.2020 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 594A/2001 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Horas Colossais Unipessoal, Lda. -----------------------------------------------   

Local da Obra: Edifício Pavimat – Fracção B – Vale Paraíso ---------------------------------   

Assunto: Licença, alteração e ampliação de edificação --------------------------------------    

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------   

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos na informação técnica de vinte e oito de setembro de dois 

mil e vinte e dois e do parecer técnico do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística de vinte e nove 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 dos referidos pareceres, o convite para 

o interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data da 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 
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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: n.º 8078 de 10.02.2021 ---------------------------------------------------     

Processo n.º: 7CP/2021 -----------------------------------------------------------------------    

Requerente: Tommy Gustav Wadenhed ------------------------------------------------------     

Local da Obra: Rua Duarte Pacheco Pereira - Quinta da Orada Lote 40 -------------------      

Assunto: Comunicação Prévia – Construção de edificação unifamiliar, piscina e muro de 

vedação. ---------------------------------------------------------------------------------------    

Foi, por unanimidade dos presentes, deliberado que, nos termos e com os 

fundamentos expressos na informação técnica de vinte e seis 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.-  

Não estavam presentes o senhor vereador António Coelho. -----------------------------  

 Requerimento: SGDCMA/71321 de 27.10.2021 -------------------------------------------  

Processo n.º: 09/2021/55668 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Maria Susete Gonçalves Despacha Bigler --------------------------------------     

Local da Obra: Beco do Melro, «Cooperativa O nosso Teto», Lote J 23 R/C Direito ------        

Assunto: Pedido de Vistoria de Conservação do Edificado. ---------------------------------    

Foi, por unanimidade, deliberado determinar a extinção do procedimento com 

fundamento no artigo nonagésimo terceiro do Código de Procedimento 

Administrativo e tendo em conta a informação da Divisão de Fiscalização e 

Vistorias de treze de setembro de dois mil e vinte e dois. -----------------------------  
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Mais delibera esta Câmara mandar transmitir ao requerente o teor da presente 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento: (s) n.º(s): SGDCMA/71616 de 28.10.2021 e SGDCMA/84512 de 

30.12.2021 -------------------------------------------------------------------------------------   

Processo n.º: 09/2021/71616 ----------------------------------------------------------------  

Requerente: Rosa Maria Silva Monteiro  -----------------------------------------------------   

Local da Obra: Rua Alves Correia n.º 70 -----------------------------------------------------    

Assunto: Pedido de Vistoria de Conservação do Edificado ----------------------------------        

Foi, por unanimidade, deliberado homologar o auto de vistoria número dezanove, 

barra, dois mil e vinte e dois e mandar proceder conforme sugerido no parecer da 

Divisão de Fiscalização e Vistorias de vinte e seis de setembro de dois mil e vinte 

e dois. -----------------------------------------------------------------------------------------            

 Requerimento: (s) n.º(s): SGDCMA/25120 de 06.04.2021 e SGDCMA/71128 de 

27.10.2021 -------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 09/2021/5834 -----------------------------------------------------------------    

Requerente: Dagmar Zilk-Koller --------------------------------------------------------------       

Local da Obra: Vivenda Dusika, Estrada da Galé, Caixa Postal 712 Z Freguesia de 

Albufeira e Olhos de Água --------------------------------------------------------------------   

Assunto: Pedido de Vistoria de Conservação do Edificado ----------------------------------       

Foi, por unanimidade, deliberado determinar a extinção do procedimento com 

fundamento no artigo nonagésimo terceiro do Código de Procedimento 

Administrativo e tendo em conta a informação da Divisão de Fiscalização e 

Vistorias de vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e dois. ---------------------  

Mais delibera esta Câmara mandar transmitir ao requerente o teor da presente 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------           

 Requerimento: SGDCMA/2019/51216 ----------------------------------------------------     

Processo n.º: 382/1987 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Brenda Margaret Clark  ---------------------------------------------------------      

Local da Obra: Beco dos Lírios Lote V 29, Quinta da Bela Vista ----------------------------        

Assunto: Pedido de Vistoria de Conservação do Edificado ----------------------------------        

Foi, por unanimidade, deliberado determinar a extinção do procedimento com 

fundamento no artigo nonagésimo terceiro do Código de Procedimento 

Administrativo e tendo em conta a informação da Divisão de Fiscalização e 

Vistorias de dezanove de setembro de dois mil e vinte e dois. -------------------------  

Mais delibera esta Câmara mandar transmitir ao requerente o teor da presente 
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deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------   

= 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 treze horas e quinze minutos, foi 

a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente ata, que vai ser assinada pelo 

senhor presidente e por mim, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, diretora de 

Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, que secretariei. -------  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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