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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 2 DE NOVEMBRO DE 2022 

Ao segundo dia do mês de novembro 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 minutos, 

deu a Câmara início à: -------------------------------------------------------------------------  

= AUDIÇÃO DO PÚBLICO = 

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

depois as boas-vindas a esta reunião pública, e lembrou que o público tem uma 

hora para poder intervir. Em seguida, deu a palavra à primeira munícipe inscrita. --  

 Sandra Homem Cristo - A munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: ”Bom dia, é o 

seguinte: Eu estou aqui porque sou moradora na Rua dos Brejos, na zona da Rua dos 

Brejos, portanto, na Praceta da Ilha da Boavista, lote 13, e há um mês, há mais de um 

mês, que fiz uma reclamação para a Câmara, porque as máquinas, a máquina de 

refrigeração do novo Intermarché começou a fazer barulho, era um barulho que, tem 

sido um barulho que dificulta, inclusive, ao longo do dia, porque é um barulho 

insuportável, especialmente à noite. À noite eu tenho dificuldade em dormir, e até sou 

uma pessoa que durmo bem. Fiz essa reclamação ao final de dois, três dias, para a 

Câmara, fui falar com alguém, na altura um senhor, acho que o senhor António, acho que 

é supostamente o chefe de loja, que me disse que realmente eles tinham noção de que a 

máquina ao estar ligada que realmente estava a fazer mais barulho do que eles estavam 

a contar. Pronto, ao final deste tempo todo, na realidade, como eu não obtive resposta 

nenhuma da Câmara, fui à polícia, eu e o meu vizinho chamamos a polícia, a GNR, para 

fazer a medição na rua, eles disseram que não conseguiam fazer isso e estiveram lá, 

mas não conseguiram fazer, e aconselharam-me a ir à Polícia Municipal, para fazer o 

pedido do medidor de som. Fui à Polícia Municipal e uma coisa que eu deparei foi que 

eles realmente receberam lá a minha comunicação, a minha reclamação, mas que o 

primeiro passo que deveria ter sido feito, nem sequer estava ainda a ser feito, que era 
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informar o Intermarché da reclamação. E a minha reclamação era a que estava lá, mas 

existem mais, mas por acaso a pessoa que falou comigo, a engenheira que agora não 

tenho o nome, mas pronto, disse que tinha lá a informação da minha reclamação, mas eu 

sei que existem mais reclamações e de pessoas que nem sequer a Câmara respondeu. 

Portanto, há aqui uma questão que é, o sentido de urgência e o pedido para que a 

Câmara tenha uma posição mais forte em relação a este assunto. Eu, para finalizar e 

gostava depois acrescentar, não sei, porque também não tive resposta, esta semana 

mandei um e-mail, para email geral, para o senhor presidente, novamente a falar sobre 

isto, com mais alguns dados e com um pedido, pedido de algumas, da cópia de algumas 

plantas da construção que estão relacionadas com a construção, e com o tráfego dentro 

da zona comercial, porque é outra preocupação, é o aumento do tráfego na zona onde 

nós vivemos, porque nós não conseguimos perceber porque é que não fazem só uma 

saída para um lado, que é um lado do hospital, e estão a fazer saída e entrada por trás. 

Se houver também a possibilidade de isolar aquela passagem, não sei como é que está o 

projeto, como é que foi, como é que está o projeto, mas foi uma coisa que eu pedi e 

gostaria também de juntar esse e-mail à ata. Portanto, trago comigo, não sei se será 

necessário também juntar o abaixo-assinado, eu penso que o senhor presidente já tem, 

já tem o abaixo-assinado de vários, ok, vou juntar também mais três nomes, para além 

desses que estão lá do abaixo-assinado, então vou juntar esses dois documentos, que é 

o e-mail e o abaixo-assinado. Obrigado.” -----------------------------------------------------  

O senhor presidente disse relativamente a estas questões, que foi tendo 

conhecimento ao longo do tempo, foi ouvindo uma e outra reclamação escrita, 

embora tenha por lá passado e viu que, às vezes, há determinados momentos que 

tem o som mais alto, supondo que possa incomodar, e se as pessoas o dizem, é 

porque sim. Disse depois que isso é tudo enviado para os serviços, para fazer uma 

análise em conjunto de todas aquelas situações, para ver se se consegue anular ou 

minimizar o problema do ruído. Sobre o problema do tráfego terá de ser estudada 

novamente a situação. E como isso já está escrito, disse à munícipe que pode 

deixar ficar aqui junto à ata, que não tem problema absolutamente nenhum, quer 

uma coisa, quer outra. Quanto ao abaixo-assinado, bastava uma pessoa, não é 

preciso 20, nem 30, se uma pessoa é incomodada, é incomodada, e não está aqui 

em causa se são 10 mil ou 50 mil, basta uma pessoa estar incomodada, já é uma 

pessoa que está incomodada. ----------------------------------------------------------------  

 Sandra Homem Cristo – A munícipe disse: “Concordo consigo”. --------------------------  

O senhor presidente referiu que vão tentar minimizar e obviar que os problemas 
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sejam, pelo menos, bastante reduzidos relativamente àquilo que disse. ---------------   

 Sandra Homem Cristo - A munícipe disse: “Há uma solução, de certeza absoluta, 

para este barulho, e foi feita uma medição no Intermarché a semana passada, houve um 

engenheiro que entrou em contacto comigo e com outras pessoas que estão aqui, foi 

fazer medição à minha casa, tenho conhecimento da medição da outra vivenda, mas não 

tenho conhecimento da terceira vivenda, que é muito próximo da zona onde é gerado 

esse barulho. A questão é esta, segundo a medição e segundo o que me foi dito, não 

chega àquilo que é permitido. Portanto, está abaixo do que é exigido, mas isso não 

implica, é aí a minha preocupação, não implica que não se resolva o problema, porque um 

mosquito dentro do meu quarto, se eu puser um medidor não atinge o máximo, e 

incomoda, e permite que eu não tenha a mesma qualidade de sono. Não, e no 

Intermarché dos Olhos de Água, eu já fui falar, porque descobri que tinha havido uma 

reclamação e que houve uma resolução desse problema, no Intermarché dos Olhos de 

Água houve um prédio que fica praticamente encostado a paredes com os Olhos de 

Água, e fui falar com o senhor gerente dos Olhos de Água, e ele explicou-me como é 

que eles resolveram o problema. Portanto, se não for esta, há outra solução, portanto, 

isto não pode ficar, agora neste momento, ontem, por exemplo, aconteceu qualquer 

coisa às máquinas que baixaram. Portanto, hoje eu, hoje e estamos a falar sobre isso, e 

realmente houve, há uma diferença, eles baixaram, mas eu não acredito que tenha sido 

por resolução definitiva do problema, mas sim com a diminuição da potência, eu não sei. 

Eu sei é que esta noite aconteceu, seria ótimo se se mantivesse. Obrigada e peço 

desculpa.” --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção da munícipe e deu a palavra ao 

segundo munícipe inscrito. -------------------------------------------------------------------  

 Philippe Lenfant - O munícipe disse: “C`est moi.” ----------------------------------------  

O senhor presidente perguntou se se tratava do mesmo assunto e a munícipe disse 

que sim. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Sandra Homem Cristo - A munícipe disse: “Se o Philippe falar, ele vai falar em 

francês, não sei se é permitido.” -------------------------------------------------------------  

O senhor presidente questionou a munícipe. -----------------------------------------------  

 Sandra Homem Cristo - A munícipe disse: “Philippe, não sei se o Philippe quiser falar, 

vai falar em francês.” -------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que permitido aqui, só com tradução. -----------------------  

 Sandra Homem Cristo - A munícipe disse: “Com tradução. Anglais, vous ….?”-----------  

O senhor presidente disse que sendo o mesmo assunto. ---------------------------------  
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 Sandra Homem Cristo - A munícipe perguntou: “É o mesmo assunto?” ------------------  

O senhor presidente disse que o assunto já estava tratado. ---------------------------  

 Sandra Homem Cristo - A munícipe disse: “Não sei se eles querem acrescentar mais 

alguma...” ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que se quiserem acrescentar mais alguma coisa. ----------  

 Sandra Homem Cristo - A munícipe perguntou: “Do you want to speak something? Do 

you want to, because i talk about our situation. “ --------------------------------------------  

Philippe Lenfant – O munícipe disse: “You speak.” -------------------------------------------   

 Sandra Homem Cristo - A munícipe disse: “Ok, ok. Agora este senhor, em inglês, 

também.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente perguntou se também é o mesmo assunto. ------------------------  

 Sandra Homem Cristo - A munícipe disse: “É, mas eu não sei se ele quererá falar, 

porque ele tem aqui um documento que gostaria de apresentar aqui.” ----------------------  

O senhor presidente disse que o documento pode apresentar. --------------------------  

 Sandra Homem Cristo - A munícipe continuou: “Porque ele tem várias outras 

situações em relação ao tráfego.” ------------------------------------------------------------  

O senhor presidente perguntou se era o senhor Lars, ao que a munícipe confirmou. 

 Sandra Homem Cristo - A munícipe perguntou: “Lars, do you want to talk?” -----------  

 Lars Erik Haggdahl – O munícipe disse: “ Yeah.” -----------------------------------------  

 Sandra Homem Cristo - A munícipe disse: “E portanto, quando ele falar há tradução 

ou…” --------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente sugeriu que a munícipe fizesse um resumo. -----------------------  

 Sandra Homem Cristo - A munícipe disse: “You speek slowly, please.” ------------------  

Lars Erik Haggdahl – O munícipe disse: “Yeah, i promise, thank you for having me.” ------  

O senhor presidente solicitou à munícipe que não alterasse o resumo. -----------------  

 Sandra Homem Cristo - A munícipe disse: “Pois, ele, de qualquer das maneiras vai 

entregar um documento em inglês, pode entregar não é.” -----------------------------------  

 Sandra Homem Cristo - A munícipe perguntou: “Não sei se é preciso fazer a 

tradução, peço desculpa, é melhor não é? ----------------------------------------------------  

O senhor presidente sugeriu que desse uma ideia geral do que o munícipe disse. ----  

 Sandra Homem Cristo - A munícipe disse: “Ele está a falar sobre o Intermarché, foi 

construído e puseram a funcionar há quase dois meses. -------------------------------------  

É um barulho constante e está a funcionar 24 horas por dia. -------------------------------  

Portanto, o problema é ele ser sempre constante. -------------------------------------------  

O barulho é dentro de casa e fora de casa. --------------------------------------------------  
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É como viver num aeroporto. ------------------------------------------------------------------  

Não tem consciência de nenhum outro supermercado fazer tanto barulho como este, 

neste momento, está a fazer. ----------------------------------------------------------------  

É uma zona residencial não sabe se será aceitável. ------------------------------------------  

Ele está a falar que há pessoas que já estão com problemas de saúde relacionados com 

isso, ele ainda não falou mas é uma nossa vizinha que teve de sair de casa, porque não 

conseguia dormir, e está em casa da filha neste momento. ---------------------------------  

Sim, quase todas as pessoas assinaram, não foram todas, mas quase todas. ---------------  

Já entraram em contacto connosco, estão preocupados em tentar resolver, foi o que 

eles manifestaram sempre por telefone. -----------------------------------------------------  

Eles tentaram meter umas placas nas saídas de, nas grelhas, uma coisa qualquer para 

isolar, mas não … ------------------------------------------------------------------------------  

Nós achamos que eles não estão a tomar este problema como sério. -----------------------  

Sim, nós por acaso, já tive essa experiência, fomos ao Aldi, aquele grande, e não 

ouvimos, não sei se... --------------------------------------------------------------------------  

Está a ser difícil nós conseguirmos entrar em contacto com eles, portanto, pedimos a 

vossa ajuda, a ajuda da Câmara. --------------------------------------------------------------  

Nós esperamos realmente que as coisas sejam mais céleres, que haja uma atitude mais 

forte em relação à Câmara, porque não tem acontecido, na realidade não aconteceu, da 

parte da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------  

Rua dos Brejos. --------------------------------------------------------------------------------  

Aquela rua começou a ficar muito mais movimentada de há um ano para cá, e não há um 

controle de velocidade e as pessoas passam ali com uma velocidade. -----------------------  

O senhor presidente perguntou onde era. -------------------------------------------------  

 Sandra Homem Cristo - A munícipe disse: “Rua dos Brejos. -----------------------------  

Hostel, houve dois acidentes, um sobre o muro do hostel, que fica em frente à casa do 

Lars, e outro acidente na casa do Lars, que é uma casa em frente ao hostel. --------------  

A garagem está junto da saída dos Brejos, portanto, vai haver entrada e saída de 

carros. Na altura até pensávamos que era transportadora só, das distribuidoras, mas 

não, vai ser de carros. ------------------------------------------------------------------------  

Ele sugere que se faça alguma coisa ali, para obrigar a reduzir a velocidade. --------------  

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

O senhor presidente disse estar percebido, são as duas questões essenciais, uma 

é o ruído e a outra a redução da velocidade. ---------------------------------------------  

 Sandra Homem Cristo - A munícipe disse: “Podemos entregar os documentos agora?”  
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O senhor presidente disse que poderia deixar, e em seguida, deu a palavra ao 

próximo munícipe inscrito. -------------------------------------------------------------------  

 Ricardo Neves - O munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Então bom dia a 

todos, eu vou-lhes deixar aqui uma cópia de uma fatura que a Associação Albufeira no 

Coração recebeu de água. A Associação Albufeira no Coração gasta de água qualquer 

coisa como 1 euro e 17 de consumo mensal, porque só temos uma colaboradora ou duas, 

é a água da casa de banho e a água referente a um balde, e no entanto, recebemos uma 

fatura sempre de trinta euros para pagar, porque o resto é águas residuais fixas e 

resíduos sólidos fixos. Tudo bem, é aceitável, posso não concordar, mas é aceitável que 

o seja. Agora não é aceitável é que nos últimos seis meses eu tenha telefonado para a 

Câmara, para pedir para que me seja enviada a fatura, porque a primeira fatura deixou 

de ser enviada desde que eu critiquei publicamente a senhora vereadora responsável 

das águas, que está aqui presente, e desde aí passei a deixar de ter faturas, de 

receber por e-mail. Isso aconteceu março, abril, maio, junho, a desculpa é sempre é que 

os serviços enviam através de uma empresa exterior, se o e-mail tinha sido alterado, a 

Associação existe há mais de dois anos, sempre com o mesmo e-mail, e só desde que eu 

tornei publicamente que não compreendo como é que a senhora vereadora tem 

condições para estar no exercício das suas funções, que passámos a ser discriminados 

sobre essa situação. Então eu decidi, da última vez que isto aconteceu, há dois meses, 

não pagar a fatura. Quero pagar a água, mas não vou pagar os juros que os senhores 

impuseram, foram de 23 euros e 59, porque quero ter o mesmo critério, enquanto 

instituição, que outras empresas do concelho têm. Estamos a falar aqui do caso do 

Ponta Grande, que a senhora vereadora até hoje não justificou, como é que durante 

dois ou três anos eles tiveram água de borla, e quanto é que eles vão pagar de juros 

dessa água. Por isso está aqui, se me quiserem enviar a fatura de trinta euros, eu farei 

a questão de o pagar, o resto não irei fazê-lo. “ ---------------------------------------------            

O senhor presidente perguntou se podia ficar com a documentação. -------------------  

 Ricardo Neves - O munícipe disse: “Faz favor.” ------------------------------------------  

O senhor presidente disse que o munícipe poderia ser um pouco mais educado. ------  

 Ricardo Neves – O munícipe disse: “Não, eu só joguei…” ---------------------------------  

 Ricardo Neves - O munícipe disse: “Desculpe lá, eu não joguei nada para aí para 

cima.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que jogou. ------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que o munícipe jogou e referiu que aqui há 

respeito. ---------------------------------------------------------------------------------------   
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O senhor presidente reiterou que o munícipe poderia ser um bocadinho mais 

educado. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Ricardo Neves - O munícipe continuou: “E serei mais educado, e o senhor também 

não me aponta o dedo, que eu não sou seu aluno.” --------------------------------------------  

O senhor presidente considerou ser uma questão de educação. ------------------------  

 Ricardo Neves - O munícipe voltou a intervir: “Então a segunda pergunta é para o 

senhor vereador do dedo apontado. Eu gostaria de perceber quais são os critérios de 

apoio ao movimento associativo, porque a empresa Cura da Alma teve uma loja cedida 

pela Câmara, e que foi retirada pelo senhor presidente há dois meses. Eu fui das 

pessoas visadas, eu e o professor Ruivinho, que tínhamos sido os responsáveis pela 

saída da empresa Cura da Alma, do local por cima do MacDonald`s, e eu gostaria de 

ouvir da parte do senhor presidente da Câmara, se a responsabilidade de retirar o 

espaço pertenceu à minha pessoa e ao professor Ruivinho. Bem claro, que não fique aqui 

dúvidas e que fique o registo, que me digam assim “não, foi por sua intervenção pessoal, 

ou por intervenção do professor Ruivinho, que foi retirado o espaço a uma empresa que 

é chamada Cura da Alma”, independentemente de ter uma versão de ligada ao 

movimento associativo, que até hoje não foi possível provar se está registada ou não. 

Oficialmente, na revista das Finanças não está. A terceira pergunta tem a ver com os 

convites feitos para os eventos municipais. Como é que a Câmara ou alguém da Câmara 

convida uma pessoa de um partido político que nem nomeada está. Eu estou a falar do 

senhor Sérgio Saraiva, que é o dirigente que vai ser nomeado na próxima sexta-feira, 

como presidente da concelhia do Chega de Albufeira, e que recebeu um convite para 

estar num evento desta Gala que houve agora há dias, em Albufeira. Não sendo 

oficialmente ainda dirigente, como é que estas pessoas podem participar nos eventos 

municipais. Ainda bem que está cá a senhora presidente da Junta, inicialmente tinham-

me dito que tinha sido a senhora presidente que fez o convite diretamente, eu tenho 

isso por mensagem, depois poderei fazer questão de lhe mostrar, mas depois vieram-

me dizer que não. Pronto, eu acho que devem ser convidadas as instituições, os partidos 

políticos eleitos, mas os que são oficialmente eleitos, não os restantes. É só, fico a 

aguardar respostas.” --------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse, para além dos aspetos relacionados com a forma de 

colocar os papéis aqui em cima da mesa, que vão responder a estas questões, 

começando pela última, a que ele vai responder, e depois passará à senhora 

vereadora Cláudia Guedelha. Relativamente aos convites feitos para o senhor 

Sérgio Saraiva explicou que vem no âmbito do Direito de Oposição, 
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independentemente de estar representados nos órgãos concelhios, seja na Câmara 

ou na Assembleia, têm o direito de receber esse tipo de informação, e foi nesse 

sentido. Se já tinha sido eleito ou não, poderia haver alguma dúvida, mas não 

deixa de ser a mesma pessoa e, por acaso, ainda há bocado passou um documento 

no correio que despachou, e isso aí está ultrapassado. Em relação à Cura da Alma, 

disse não saber o que é que diz sobre se o professor Ruivinho Brazão, o que é que 

é para aqui chamado, se ele é que decidiu, se não decidiu. Disse depois que só 

queria salientar que a Cura da Alma é uma associação sem fins lucrativos como 

outra qualquer, conforme refere os estatutos registados no Registo Comercial de 

Albufeira, e devidamente constituída tal e qual como outra associação. Quanto à 

questão da fatura da água disse que vai passar à senhora vereadora que tem o 

pelouro das águas e saneamento, no sentido de dar mais alguns esclarecimentos, 

caso assim o entenda. -----------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha agradeceu ao senhor presidente e 

cumprimentou todos os presentes. Respondendo ao senhor Ricardo Neves, munícipe 

deste concelho, disse-lhe que os serviços de água e saneamento lhe falaram de 

alguns telefonemas que aconteceram e estão registados, e foram vários, e pensou 

que a situação estivesse resolvida. Se não está resolvida pensa que não lhe chegou 

nenhum pedido por escrito, não obstante, vai pedir para, por escrito, enviarem ao 

senhor Ricardo Neves um relatório detalhado sobre o que aconteceu, com as 

respetivas explicações. Para além disso, lembrou que está sempre disponível para o 

atender no seu gabinete, sempre que precise de alguma explicação adicional. --------  

O senhor presidente deu a palavra à munícipe seguinte inscrita. -----------------------  

 Indaleta Cabrita – A munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Ora bom dia, um 

bom dia a todos, eu acho que tenho até ainda uma voz que dá para perceber. A questão 

que eu vinha aqui levantar, mas não o posso fazer, porque aquilo que eu tenho interesse 

em saber é o que está explanado no ponto n.º 9, que é a apreciação e deliberação sobre 

proposta do presidente da câmara visando a celebração de um protocolo de colaboração 

a celebrar com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e com a 

Guarda Nacional Republicana, visando reabilitar o posto da GNR, traduzindo, em Olhos 

de Água. Sendo um ponto que o executivo ainda não tratou, logo, eu não posso, não 

posso colocar aqui questão nenhuma. Assim sendo, e porque isto é um assunto que 

interessa, interessa à freguesia de Albufeira e Olhos de Água, eu vou ficar sentada à 

espera que o executivo aprove o dito cujo documento, para assim só ter conhecimento 

do teor do documento, porque o que acontece normalmente, os documentos vêm aqui, 
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são aprovados ou não, e nós depois na Junta de Freguesia não temos o documento em si. 

Portanto, ficamos só a saber se foi ou não deferido, aprovado, etc., mas o documento 

não temos, não temos conhecimento do todo. Eu vou esperar então que o executivo se 

pronuncie no ponto 9. Muito obrigada.” ------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse relativamente a esse protocolo, e por aquilo que teve 

oportunidade de dizer, em reunião, à senhora presidente de Junta, que viria hoje 

a reunião de câmara, que é um protocolo a estabelecer com outras duas 

entidades, que são a Secretária-Geral do Ministério da Administração Interna e a 

Guarda Nacional Republicana. Disse que este protocolo vem na sequência do 

anterior, já firmado em 2016 ou 2017, que tinha caducado e agora vai ser 

novamente firmado entre estas três entidades, Câmara Municipal, Secretaria–

Geral do Ministério da Administração Interna e Guarda Nacional Republicana, no 

sentido de reconstruir ou construir, no local onde estava o anterior quartel da 

GNR dos Olhos de Água, construir uma nova instalação desse referido quartel. 

Informou também que tem sido extremamente difícil, demorou quatro anos tudo 

isto, porque estas duas entidades é que têm de escolher o que é que querem da 

localização do próprio edifício, eles é que têm de escolher onde fica a janela, 

onde fica o armeiro ou a porta da casa de banho, se está voltada para a esquerda 

ou para a direita, e foram dezenas de vezes que houve troca de correspondência e 

de localizações, entre estas três entidades, destacando que é bom que se veja 

que a Câmara Municipal não tem responsabilidade direta neste tipo de ações, 

porque isto depende exclusivamente do poder central, quer da Guarda Nacional 

Republicana, quer do Ministério da Administração Interna, e passados quatro anos 

ainda não se chegou, sendo que a autarquia assumiu pagar os projetos de 

arquitetura e especialidade, e estão feitos. Não estão feitos há dois ou três 

anos, precisamente por esta inconstância. A título de exemplo, referiu que houve 

uma vez em que a janela para a rua estava num lado, a Secretaria – Geral, 

passados dois ou três meses, disse que não a queria ali e queria-a no outro lado, 

e o projetista, pago pela Câmara, lá alterou o local da janela. A seguir era o 

armeiro que deveria estar num sítio e não naquele, lá veio novamente para o 

projetista, e assim se foi passando o tempo. Entretanto, teve uma reunião com a 

senhora Secretária de Estado da Administração Interna, que vai ter de homologar 

este protocolo, é das competências dela, realçando que não é assinar, mas sim 

homologar, que lhe disse que o protocolo estava, aliás, já tinham recebido 

correspondência que referia que o anterior estava caducado e daí a necessidade 
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de haver uma assinatura ou uma aprovação de um novo, que vai dar origem depois 

ao contrato inter-administrativo. Nesse contrato inter-administrativo, para além 

da elaboração dos projetos que a Câmara Municipal se digna, generosamente, 

pagar à Guarda Nacional Republicana e fazê-los para esta usar, também está 

previsto o investimento de metade da empreitada do quartel. Referiu que na 

altura em que o primeiro protocolo esteve em cima da mesa e foi assinado, era 

250 mil euros para cada entidade, ou seja, 250 mil para a Câmara Municipal e a 

Guarda Nacional Republicana outros 250 mil. Agora, provavelmente com estas 

circunstâncias já será um pouco mais, mas independentemente disso a Câmara 

Municipal irá assumir, com certeza, tudo isso, só que vão ver o tempo que tudo 

isto novamente demora. Disse que isto é aprovado hoje, e de imediato, ainda hoje 

ou o mais tardar amanhã, segue uma comunicação/informação, por escrito, para a 

senhora presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, tal e 

qual como lhe, disse para que possa usar as suas influências junto das forças de 

segurança, no sentido de isto andar o mais depressa possível, porque têm feito 

praticamente tudo aquilo que é possível, os serviços técnicos, mas como são várias 

entidades, demora sempre muito tempo. --------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho questionou se este ponto vai ser discutido mais 

à frente, e o senhor presidente relembrou que está na ordem de trabalhos. --------  

 Indaleta Cabrita – A munícipe voltou a intervir: “Agradeço ao presidente as 

informações que nos deu, e para que não percamos mais tempo e eu também tenho os 

meus afazeres, e já que o senhor presidente se alongou na sua explicação, e todos nós 

ouvimos, só gostava aqui de um pormenor, se me é permitido. A GNR, que neste 

momento ocupa as instalações da Junta de Freguesia, em Olhos de Água, nesse 

protocolo, a GNR continuará lá? É só isso, obrigada.” ---------------------------------------  

O senhor presidente disse que o protocolo não informa nada disso, nem refere 

nada, esse é um assunto exclusivamente da responsabilidade da Guarda Nacional 

Republicana. Acrescentou que a única responsabilidade da Câmara, aqui neste 

momento, é pagar os projetos de arquitetura e especialidades e depois, 

posteriormente, assumir o compromisso de pagar metade da empreitada, que será 

superior a 250 mil euros, mas neste momento não há nada sobre isso. ---------------  

 Indaleta Cabrita – A munícipe disse: “Obrigado.” ----------------------------------------  

O senhor presidente convidou a próxima munícipe inscrita a intervir. ------------------  

 Fátima Gomes – A munícipe iniciou a sua intervenção dizendo: “Olá, bom dia. Eu 

nunca me vi nesta situação, eu vou tentar ser concisa, breve e explícita, estou assim um 
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bocado nervosa, penso que compreendem.” --------------------------------------------------  

O senhor presidente tranquilizou a munícipe dizendo que não era necessário estar 

nervosa. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Fátima Gomes – A munícipe continuou: “Obrigado. Eu gostaria de saber se posso 

expressar a minha indignidade, tristeza, e estou aqui num ato de desespero já, porque 

ao longo destes últimos anos, eu não moro de frente ao Hotel Júpiter, eu não tenho 

janelas da frente já ao Hotel Júpiter, eu trabalho muitas horas, já sabem em 

Albufeira, que é uma cidade de hotelaria e de turismo, que é a pérola do Algarve, 

praticamente teria que ser, penso eu, desculpem, eu estou mesmo muito nervosa, 

deveria ter um pouco mais de investimento e mais atividade por parte da Câmara. 

Desde 2019 que eu envio e-mails à Câmara, eu não vou referir agora as datas dos e-

mails, que foram vários, em que o primeiro foi enviado ao senhor Mário Viegas, em que 

me respondeu que já tinha tido queixas do Hotel Júpiter, que o Hotel Júpiter, como 

todo o mundo sabe, a Câmara sabe, do barulho, do descalabro que é todos os dias e 

noites, mas anda a assobiar para o lado, penso eu que nada foi feito. Desde 2019 que eu 

me ando a queixar, eu tenho horários, não tenho horários certos, porque é difícil na 

hotelaria ter horários certos, uns dias trabalho de manhã, outros dias de noite, e não 

consigo chegar a casa, vou relutante para casa já a pensar, eu estou metade de mim, do 

que era, ao longo deste 2019, porque estou num estado de depressão tal, que eu não 

consigo dormir. Eu tenho vidros duplos em casa, eu andei muito tempo à sua procura, na 

rua, à noite inclusive, desesperada, para ver se o encontrava só para o rebocar à minha 

casa, para ver se é normal esta situação, dentro do meu quarto, na minha cama, com 

vidros duplos, e não estou virada para o hotel, e vivo a uns cento e poucos metros do 

hotel, na minha cama ouvir, na minha almofada, o barulho. Fui várias vezes ao hotel 

confrontar os diretores, o Mirco, agora não me recordo do nome dos outros dois, o 

Mirco foi o senhor mais simpático, mais acessível, compreendeu a situação, mas que 

nada até hoje foi feito. Várias vezes liguei à GNR, foi o que mais se empataram no 

assunto, mas a GNR também não se quis alongar, todo o mundo sabe que eles não tinham 

licenças. Desculpem, eu estou a tremer, eu acho que vou cair no chão com os nervos, ah 

… Eu penso que o regulamento do ruído geral para todo o país, vou ler agora um breve 

texto: “Estabelece o regime e o controle da poluição sonora, tendo como prioridade a 

salvaguarda da saúde humana e bem-estar dos portugueses, das populações. A lei 

estabelece que atividades temporárias ruidosas no exterior são proibidas na 

proximidade de habitações, hospitais, aos fins-de-semana, feriados, entre as 20 e as 8 

da manhã”, sendo que o barulho do hotel se prolongava noite dentro. Todos os dias uma 
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fulana a gritar ao microfone, crianças a gritar que se ouvia tudo, deixavam o microfone 

ligado as vinte e quatro horas, ouvia-se tudo, conversas, tudo ali ao pé do microfone, na 

minha cama, tal era o som, porque eles têm aquelas colunas enormes cá fora. Numa das 

vezes em que eu fui ao hotel, à receção, pedir para falar com alguém responsável, que 

me aparecia uma espanhola, uma cubana, responsável pela animação, que veio a GNR 

comigo, pedi para eles pedirem as licenças em papel, ela a dizer que tinha licenças, 

tinha os controladores de ruído, quando todo o mundo sabe que é mentira, e dizendo 

que aquela tenda, aquela palhaçada que lá está, que reduz o barulho, aquilo é de 

plástico. Agora montaram, penso eu, que para animações diurnas, apesar que eles 

fecharem hoje, não sei, um grande castelo insuflável, penso eu, para mais animações aos 

fins-de semana, para o pessoal aqui da terra, penso eu, para continuarem com o barulho 

por aí a fora. Eu gostaria de saber a Polícia Municipal, que tem horário até às 23 da 

noite, uma da manhã, que agora não tenho certeza, quando atende faz uns relatórios, 

parece o FBI, querem saber todas as informações, a pessoa tem de identificar o pai, a 

mãe, de onde é que está a ligar e o porquê, e mil e uma perguntas, e ineficaz, porque 

não fazem nada. Disseram-me a mim, a senhora dona Rossana, com quem contactei, após 

queixa ao Ministério do Ambiente, só assim é que eu consegui que viessem fazer a 

leitura do ruído na minha casa, e por coincidência, nos três, quatro dias que ela lá foi, 

ele, o barulho, zero, inexistente. Como é que é possível, isto realmente, dá um bocado 

que pensar, dá vontade de pedir para Lisboa mandar uma equipe, para vir cá medir o 

ruído na minha casa, é mesmo a vontade que me dá, e chamar a televisão porque eu acho 

que estou no meu direito. Eu não consigo descansar de maneira nenhuma, eu cheguei a 

sair do meu trabalho e enfiar-me no meu carro e ir o mais longe possível e ir dormir no 

meu carro, que não conseguia dormir em casa. Eu levei lá umas pessoas, eu fiz alguns 

convites a pessoas, e ninguém acreditava na situação que se estava a passar. Eu cheguei 

a convidar os diretores a virem só à rua, virem ali fora e ver se aquela situação era 

normal. O que é que isso provocou? Aquele barulho todo, aquele descalabro, tudo o que 

é brasileiro, tudo o que é nepaleses, índio, tudo o que vive ali nas redondezas, agora 

acha-se todo o mundo no direito de fazer as suas festas nas varandas. Quantas vezes 

chamámos a GNR, para situações até 2, 3, 4, 5 da manhã, nas varandas, pancadaria de 

trinta por uma linha, de vendas de drogas, tudo ali a céu aberto, todo o mundo ali a ver. 

Aquele Montechoro está perdido que ninguém tem mão, digo-lhe já. Negócios de droga 

é de manhã à noite, à vista de toda a gente, você sabe que a Danévi foi assaltada 

algumas vezes, é o que está a provocar agora, é facadas ali nos passeios. Montechoro 

está a ficar muito perigoso. Para essas licenças de ruído eu gostaria de saber porquê 
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que só na última reunião de câmara é que foi passada uma licença ao hotel, e porquê que 

eles sentiram necessidade de estar agora a pedir uma licença de ruído, eu gostaria de 

saber o porquê. Outra questão, como é que é permitido ali num espaço de 150 m2, 

estarem quatro estabelecimentos, em que três são snack-bares, um é pastelaria que 

abriu recentemente, que é da dona Cidália, terem licença de abertura até às duas da 

manhã, quando as esplanadas são exteriores, por baixo de varandas e todo o mundo ali 

nos seus copos, aos gritos, com as crianças, e ninguém tem descanso ali, ninguém tem 

mão ali. Eu gostaria de saber o que é que pode ali ser feito. Ali atrás do Panito Mole 

também tem a questão do terreno abandonado, ali na Rua Ataíde de Oliveira, mesmo 

por trás, o terreno tem proprietário, um proprietário que vai põe a placa, mas tiram-lhe 

logo a placa, porque os moradores do Beco Ataíde de Oliveira tiram logo a placa, 

porque, a seu belo prazer e interesse, porque querem construir as suas hortas ali e 

passear os seus cães, porque aquele terreno está pejado de dejetos de cão, pejado. 

Todo o mundo que sai do Estrela da Manhã, à noite, e aquilo agora também é só 

taxistas, vai direto para os contentores do lixo fazer xixi e cocó, desculpem. Pessoas, 

os homens que saem do café vão fazer ali xixi e cocó, atrás dos contentores. Meus 

Deus, nós estamos aonde? Já me fartei de mandar e-mails, eu não vou dizer datas, não 

vou agora dar ofícios, procurem, a quantidade de telefonemas, a Polícia Municipal, à 

empresa que gere o lixo, que são os únicos que respondem, e fazem logo a recolha do 

lixo, as pessoas do Beco do Ataíde, são sempre as duas mesmas famílias que largam os 

seus lixos, porque trabalham em jardinagem, fazem os seus serviços, e vêm ao fim do 

dia despejar tudo o que é lixo da jardinagem de outros sítios onde eles trabalham, 

naquele terreno. Mas isto como é que é? Chama-se a Polícia Municipal, e a Polícia 

Municipal nada faz. Como é que se faz para contactar a Polícia Municipal à noite? Vê-se 

eles a passar, realmente a passear de um lado para o outro. Como é que é possível, é 

preciso ser amigos especiais, como por exemplo no último domingo, que apareceram ali 

no Montechoro, na casa de um amigo, com um carro da Polícia Municipal e fardados, 

como é que é possível?! E quando alguém precisa realmente não tem como contactá-los, 

à noite. Como por exemplo essa questão do ruído do Júpiter, não havia como contactá-

los. Fui várias vezes ao escritório, não sei o que é que é aquilo onde eles estão, sempre 

fechado que nunca está lá ninguém. Foi a GNR que me disse para lá ir, várias vezes. E 

agora só para rematar, e desculpem o tempo que vos tenho levado, eu gostaria que se 

pronunciassem sobre este assunto, de ouvir os outros senhores vereadores da oposição, 

por favor, porque este assunto, eu estou mesmo em desespero, eu estou num cansaço 

tremendo e não tenho produzido no trabalho o que devia, porque eu estou debilitada 
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fisicamente, e a cabeça também, já, porque eu ando doida, eu estou privada do meu 

descanso. Eu gostaria de saber como é que se pode, o que é que se pode arranjar como 

soluções para esta situação, para mim, a meu ver, é bastante grave. Atrás de mim tenho 

muitas mais pessoas, não podem estar aqui devido aos seus compromissos. Muito 

obrigado, senhor presidente.” ----------------------------------------------------------------  

O senhor presidente agradeceu a intervenção da munícipe. Relativamente à 

questão do terreno na Rua Ataíde de Oliveira disse que já registou, para a Polícia 

Municipal ir lá verificar, e dado que é um terreno privado tem de ser notificado o 

dono para fazer a limpeza do mesmo. Tudo o que vier fora do limite do terreno já 

compete à Câmara Municipal fazê-lo, mas a outra parte é mesmo notificação, e já 

tem isso registado. Quanto ao ruído provocado por eventos ou a atividade do 

Hotel Júpiter disse já ter ouvido uma queixa ou duas, e deduzia por aquilo que não 

ouvia que a situação estaria resolvida, e perguntou ao senhor vice-presidente se 

queria dizer alguma coisa sobre o assunto, uma vez que tem o pelouro do ruído. ----  

 Fátima Gomes – A munícipe interveio novamente: “Senhor presidente, desculpe, eu 

esqueci-me de mencionar, desculpem, eu esqueci-me de mencionar, talvez também é 

importante, as linhas da GNR entupidas de chamadas, de reclamações do barulho do 

hotel, entupidas, noite após noite.” -----------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que a questão da GNR é uma questão própria, assim 

como há pouco falou noutro assunto que se esqueceu de referir, e que é a questão 

da droga. Se existe, é da responsabilidade única e exclusiva da Guarda Nacional 

Republicana, aqui não têm essa responsabilidade, embora tenhamos todos o dever 

cívico de informar algumas coisas que todos percebem o quão melindroso e 

sensíveis são essas situações, mas de toda a maneira têm a obrigação moral de o 

fazer. Em seguida, deu a palavra ao senhor vice-presidente. --------------------------  

O senhor vice-presidente agradeceu ao senhor presidente e agradeceu também a 

presença dos munícipes. Disse depois à senhora Fátima Gomes que a questão do 

ruído e o bem-estar dos concidadãos é extremamente importante para o 

executivo, até porque ainda recentemente trouxerem à Câmara a constituição de 

uma Comissão Municipal Técnica para acompanhar as questões do ruído. 

Relativamente à questão específica do Hotel Júpiter, a única que veio para 

informação, a Câmara emitiu uma licença especial de ruído, julga que na última 

reunião de câmara, e inicialmente, os senhores tinham feito um pedido até à 

meia-noite ou até às duas da manhã, mas como já tinham tido algum conhecimento 

de que alguma coisa se estava a passar, só autorizaram até às 10 horas, se a 
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memória não lhe falhava, tendo em conta aquilo que já vinha a ser recorrente, não 

de uma forma oficial, de uma forma oficiosa, que havia alguns problemas com o 

Hotel Júpiter, em relação ao ruído. E para se precaverem dessa questão da 

incomodidade, entendeu não passar a licença especial de ruído até às 2 da manhã, 

estava completamente fora de contexto e não o fizeram, e trouxeram aqui apenas 

até às 22 horas. Disse depois que até este momento a única informação, via 

oficial, que têm de reclamação, e a única licença que, efetivamente passaram, foi 

até às 10 horas. Disse ainda que as questões apresentadas pela munícipe são 

válidas e faz bem em expô-las aqui, acrescentando que o que pode fazer é, em 

conjunção com os serviços, acompanhar muito de perto essa situação, ver o que se 

está a passar, porque na realidade de forma oficial para que o executivo se 

pronunciasse, só foi feito um pedido até às 10 horas. Não descurando aquilo que a 

munícipe disse, e está em ata, vão agora fazer o acompanhamento devido, e a 

única questão, para contextualizar, que se passa relativamente ao Hotel Júpiter é 

esta. Frisou que a única licença especial de ruído que foi solicitada, foi na última 

reunião de câmara ou há duas reuniões, não sabe precisar, e o pedido era até às 

duas da manhã ou até à meia-noite, e disseram que não, porque de uma forma 

oficiosa já tinham vindo aqui algumas informações que alguma coisa estava a 

passar, e decidiram só até às 10 horas. --------------------------------------------------  

 Fátima Gomes – A munícipe perguntou: “Os senhores moram em Albufeira?” ----------  

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

 Fátima Gomes – A munícipe voltou a perguntar: “O senhor mora em Albufeira?” -------  

O senhor vice-presidente voltou a dizer que sim. ----------------------------------------  

 Fátima Gomes – A munícipe disse: “Nunca se dignaram ir, não era preciso ir ali ao 

Montechoro. Sabe até onde é que se ouvia o barulho? Na Vigia, na Balaia. Aquilo não há 

medidores de ruído? Como é que é possível fazer eventos, no exterior, numa tenda 

daquelas que não tem proteção de ruído, ali ao lado mesmo de casas.” ---------------------  

O senhor vice-presidente sublinhou que ninguém estava a dizer que a munícipe não 

tinha razão ou estava a menosprezar. -----------------------------------------------------  

 Fátima Gomes – A munícipe continuou: “Mas sabe que é proibido por lei.” --------------  

O senhor vice-presidente reiterou que ninguém estava a menosprezar e a dizer 

que a munícipe não tinha razão não sua exposição e na forma como a estava a 

fazer. O que está a dizer é que, de forma oficial até este momento, exposta de 

maneira consecutiva e de maneira que o executivo, e cada vereador no seu 

pelouro, a questão seja apresentada de forma temporal e com os devidos 
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relatórios, neste momento, como a munícipe disse e bem, geralmente quando se 

faz a medição, faz-se através do índice de incomodidade, ou seja, existe um 

técnico que vai à habitação e faz a medição. Tal como a munícipe também disse, e 

bem, talvez tenha de ser feita todos os dias e não apenas naqueles três ou quatro 

dias que lá foram. Disse depois que vai diligenciar de maneira que os serviços 

próprios da Câmara façam esse índice de incomodidade, essa medição, não em 

quatro dias, se for necessário irem lá um mês, vão lá um mês para garantir que, 

efetivamente, não haja aquilo que disse, que era muita coincidência relativamente 

àquele aspeto. Se for preciso ir dois meses, vão lá dois meses. -----------------------  

 Fátima Gomes – A munícipe disse: “Mas o senhor sabe que é proibido este tipo de 

eventos após as 20 horas, feriados e fins-de-semana, ainda mais ao pé de hospitais e 

habitações. É o que a Lei Geral do Ruído diz, não tem como fugir, e por acaso que eu 

esqueci-me também de, desculpe-me, … eu penso que não é necessário estar a 

mencionar sobre a Lei Geral do Ruído, Albufeira também tem o seu Regulamento, que é 

o Regulamento 332, de 2016. Cumprem-no ou não?” -----------------------------------------  

O senhor vice-presidente respondeu claramente que sim. -------------------------------  

 Fátima Gomes – A munícipe disse: “Não cumprem, então têm que ler bem esse 

regulamento.” ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que foi por isso mesmo que passaram a licença 

especial de ruído para este evento específico, que é o único conhecimento que 

têm. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Fátima Gomes – A munícipe disse: “Este regulamento vosso não permite este tipo de 

eventos.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente voltou a frisar que ninguém está a dizer que a senhora 

não tem razão, nem ninguém está a dizer que a situação não deve ser 

acompanhada, mas isso só consegue ser feito se tiverem informação devida. Neste 

momento, o que vai pedir aos serviços é para fazer um relatório, para lhe enviar 

depois por e-mail, daquilo que foi a eventual ida ao local, e tudo aquilo que tem a 

ver com o Hotel Júpiter vai pedir um relatório aos serviços e vai fazer chegar 

esse relatório. Acrescentou ainda que, caso a munícipe queira vir ter com ele, 

pode vir, não é preciso agendar, 1.º andar, pede para falar com ele e, a partir 

deste momento, vai acompanhar a situação. ----------------------------------------------  

 Fátima Gomes – A munícipe perguntou: “A Câmara também tem relatórios de ruído?” -  

O senhor vice-presidente disse que existem relatórios de ruído se forem feitas 

denúncias. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 Fátima Gomes – A munícipe perguntou: “Mas a Câmara não tem de fazer uns 

plannings de relatórios de ruído?” ------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse caso sejam feitas denúncias, que é a única maneira 

que têm de saber. ---------------------------------------------------------------------------  

 Fátima Gomes – A munícipe disse: “Só com denúncias?” ---------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que se não houver denúncia a Câmara não 

consegue, a Polícia Municipal não consegue atuar e que se houver um assalto a 

munícipe comunica à GNR, e esta vai lá e toma conta da ocorrência através de um 

auto, é precisamente a mesma coisa. ------------------------------------------------------  

 Fátima Gomes – A munícipe disse: “Antigamente, eu recordo-me que há muitos anos 

atrás quando havia este tipo de situações ou semelhantes, antigamente que se 

passavam aqui em Albufeira, iam logo automaticamente, se não era no próprio dia, eram 

24 horas depois fazer medições de ruído e trancar os aparelhos.” -------------------------  

O senhor vice-presidente disse que isso é feito quando há denúncia, porque se não 

houver não se sabe o que se está a causar. ----------------------------------------------  

 Fátima Gomes – A munícipe continuou: “Desde 2019?” -----------------------------------  

O senhor vice-presidente reforçou que é o que está a dizer, e vai apurar junto 

dos serviços. ----------------------------------------------------------------------------------  

 Fátima Gomes – A munícipe disse: “Só com a Câmara, porque eu fiz queixa ao 

Ministério Público.” ---------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente pediu que se evitasse o diálogo.------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que iria fazer o seguinte, a partir deste momento 

vai acompanhar o processo da munícipe, esta pode ir ter com ele quando quiser, e 

ele vai resolver a sua situação. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse ao senhor presidente que gostava de usar 

da palavra, e o edil disse para o fazer. ---------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho saudou os presentes e disse que é com agrado 

que vê esta sala cheia, pensa que há uma necessidade mesmo clara de a 

comunidade se envolver e participar ativamente nas reuniões públicas de câmara, é 

aqui que os assuntos devem ser apresentados e abordados, com esta frontalidade 

e com esta sensibilidade. Dirigiu-se depois à senhora Fátima Gomes e disse-lhe 

que na última reunião de câmara já tinha falado aqui neste assunto, porque 

também mora nas imediações, é vizinho destas pessoas que aqui estão em presença 

e já tinha dado nota, não tinha percebido até ao momento em que foi fazer uma 

averiguação de mais pormenor. Há várias coisas que tem a dizer, ia deixar o seu 
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contacto, o seu e-mail, e pedia o favor, se fosse possível, que a munícipe lhe 

reencaminhasse todas essas exposições que disse que fez. Depois alinhar a sua 

conversa com aquilo que é a Lei Geral do Ruído. É muito clara, mas também disse 

aqui, e muito bem, o Município de Albufeira tem uma Carta Municipal do Ruído que 

carateriza aquilo que são as diferentes zonas, como zonas sensíveis, zonas mistas, 

caraterizando o que é zonas habitacionais, e com base nisso está definido 

claramente aquilo que é os níveis de ruído que podem ou não ser produzidos, e as 

atividades que podem ou não ser implementadas. Depois disse, e muito bem, que 

estamos a falar de uma Carta de Ruído que é de 2013, e depois estamos a falar 

de um Regulamento, e o senhor vice-presidente acaba de dizer que há uma 

Comissão constituída que está a fazer a sua revisão, mas até que haja um novo 

Regulamento, este é o que está em vigor. Disse depois que consultou agora na 

Internet o Regulamento 332, de 2016, e há aqui coisas muito curiosas. À Câmara 

cabe cumprir e fazer cumprir e é muito claro, e o que está aqui em causa é isto, 

se estamos ou não a cumprir, porque nas diferentes classificações que aqui 

aparecem, seja ele um ruído temporário, de proximidade, de vizinhança, como é 

aqui designado, ele existe. Há duas coisas que acontecem, e também está a 

estranhar um bocado aquilo que disse em relação à GNR, porque se o ruído está a 

ser produzido para lá daquela zona que está classificada como uma zona 

habitacional, está a ser produzido para lá das 22 horas, a GNR chega e tem 

autoridade, no imediato, para mandar fechar se não houver lugar à apresentação 

de uma licença de ruído. Se não há, manda parar automaticamente, isto é o que 

ela tem de fazer, porque isto também está definido nestes respetivos 

documentos, e o mesmo acontece com a Polícia Municipal. Aquilo que é referido 

aqui, e apesar do que o senhor vice-presidente está a dizer e vai fazer, e 

acredita porque ele quando diz, tem a consciência que faz, vai fazer um 

acompanhamento de pormenor, há aqui várias coisas que têm de ser ditas. Isto 

tem uma dilatação no tempo que não é admissível, por tudo aquilo que é o 

prejuízo, e ele próprio também já sentiu na pele. Gostaria muito, do lado da 

munícipe se possível, que lhe fizesse chegar as exposições, e pedia aqui, 

encarecidamente, ao senhor vice-presidente que lhe fizesse chegar todas as 

licenças de ruído emitidas para o Hotel Júpiter, para tentar perceber melhor este 

assunto, e agradecia desde já. -------------------------------------------------------------  

O senhor presidente deu, em seguida, a palavra à senhora vereadora Cláudia 

Guedelha. --------------------------------------------------------------------------------------  
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A senhora vereadora Cláudia Guedelha lembrou, tal como o senhor vereador 

António Coelho disse, hoje temos público, mas ela não tem, como já sabe, a 

mesma opinião, porque quando se debate aqui é sinal que não está resolvido, se 

vêm poucos munícipes é sinal de que a maioria está resolvido, contudo, são sempre 

bem-vindos, este momento é sempre importante. Há pouco, e pena, não falou na 

altura, mas queria que ficasse registado em ata, quando o senhor munícipe Ricardo 

Neves se dirigiu à sua pessoa ficou ela própria aqui a refletir se haveria de dizer 

alguma coisa ou não. Optou por não o dizer no momento, porque está a decorrer 

no Ministério Público dois processos por calúnia, difamação e perseguição que este 

senhor tem feito contra ela neste mandato, e como tal queria que ficasse 

registado em ata, que esta mesma ata vai seguir novamente para o Ministério 

Público, porque acredita quando tomar as medidas necessárias, porque vivemos num 

país democrático em que devemos respeitar o próximo, e é nisso que acredita, e 

por isso é que está aqui eleita pelo povo de Albufeira. ----------------------------------  

O senhor presidente disse que está terminado o período de intervenção do público.  

 Maria de Lurdes Ribeiro Dias - A munícipe disse: “Senhor presidente, peço desculpa, 

a minha inscrição com certeza foi feita mais tarde, foi feita ontem ou anteontem, 

também tinha mandado um e-mail no sentido de também de fazer uma questão.” ---------  

O senhor presidente disse que não tinham cá a inscrição, mas deu depois a palavra 

à munícipe. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Maria de Lurdes Ribeiro Dias - A munícipe disse: “Portanto, bom dia senhor 

presidente e bom dia aos restantes elementos da mesa. Portanto, a minha questão tem 

a ver também com o supermercado Intermarché, acho que mais ou menos foi dito aqui 

pela Sandra e pelo outro senhor, mas não ficou claro, senhor presidente, o que é que a 

Câmara está a pensar fazer no sentido de reverter a situação do barulho, e era essa a 

minha questão. Muito obrigado.” --------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que uma das primeiras coisas que vai fazer é solicitar 

uma reunião com os administradores ou com os técnicos, ou simultaneamente com 

os dois, no sentido de arranjar ali uma solução, e há soluções que já foram aqui 

faladas pela senhora que falou há bocado sobre a questão do Intermarché, de 

maneira a reduzir grandemente a questão do ruído. Pensa que há soluções 

perfeitamente possíveis para isso, aliás, nas autoestradas usam-se aquelas 

barreiras sonoras. ---------------------------------------------------------------------------  

 Maria de Lurdes Ribeiro Dias - A munícipe disse: “Espero que sim, porque já vai um 

mês e tal que eu não durmo.” -----------------------------------------------------------------  
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O senhor presidente continuou dizendo pensar que isso é possível, não pode 

garantir a cem por cento. -------------------------------------------------------------------  

 Maria de Lurdes Ribeiro Dias - A munícipe disse: “Que sejam o mais célere possível, 

porque é triste nós termos que abandonar temporariamente as nossas casas para 

pudermos descansar, não faz sentido. Muito obrigada.” -------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que a sua intervenção é curta, porque a 

senhora Fátima Gomes também se referiu aos vereadores da oposição, ou seja, 

são vereadores não permanentes, isto é, que não estão no executivo a tempo 

inteiro, e o facto é que o posicionamento deles e, muitas vezes, as suas 

intervenções, têm muito a ver com aquilo que é a perceção e a informação que 

eles têm sobre as coisas, referindo que numa das últimas reuniões de câmara foi 

aqui falado do Hotel Júpiter, e o senhor vereador António Coelho referenciou isso, 

e pensa que o senhor vice-presidente também, e ainda referiu a não aceitação da 

licença até às duas da manhã, que pensa que era o que estava pedido. O facto é 

que isso não invalida de termos de olhar para aquilo que existe, que são o 

cumprimento da Lei do Ruído, e é aquilo que tem a ver também com os 

instrumentos que a Câmara tem, que é a Carta do Ruído, é o Regulamento de 

2016, e todo aqui um conjunto de instrumentos que devem ser acompanhados e 

devem ser as intervenções feitas muito em função disso. Lembrou que havia 

sistemas, que agora não sabe a situação deles, que permitiam que em determinado 

momento, pudesse bloquear e pudesse travar todo esse processo. Agora compete 

ao executivo, e acredita naquilo que o senhor vice-presidente disse de um 

acompanhamento muito mais próximo, muito mais em cima do acontecimento, 

porque essa deve ser a única forma de poder intervir, face a um leque variado de 

situações que existem no concelho de Albufeira. Referiu que também estará 

atento e procurando estar do lado das soluções, no sentido de se minimizarem 

esses impactos, acrescentando que essa questão passa muito também até esta 

nova Comissão estar instalada, e pensar a fazer as coisas como deve de ser, há 

que ter em conta o que existe, e é dentro do que existe, que tem que se 

trabalhar. Relativamente ao que ouviu do Intermarché confessa que não tinha essa 

informação, porque passa lá por aquela estrada, vê aquilo parado, estava fechado, 

mas não tinha a noção desses constrangimentos todos, e até estava aqui a 

comentar, se é isto antes de abrir, então depois de abrir não sabe como vai ser. 

Contudo, esse é outro momento. Disse ainda que, o ser vereador da oposição, 

também serve para tomar consciência de algumas realidades que só sabem quando, 
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no fundo, há informação, quando as pessoas vêm cá e o facto é que estas vêm 

pouco. É sinal de que, por um lado, podem ter os problemas resolvidos, mas 

quando vêm é porque as coisas não estão bem. Ficou com a noção em relação ao 

Montechoro e ao Intermarché, duas situações que não tem acompanhado, por não 

viver perto nem de um, nem do outro, mas ficou preocupado com esta exposição 

dos munícipes, de um lado e do outro, e o que fará é procurar também, se 

possível, até ajudar no contexto de encontrar soluções. --------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz saudou os presentes, agradeceu a presença de 

todos, e disse que é sempre importante ouvirem aquilo que as pessoas têm a dizer 

e quais os problemas que ainda subsistem, infelizmente. Seria bom, como diz a 

senhora vereadora, que as pessoas não vêm cá é porque têm os problemas todos 

resolvidos, mas muitas vezes há questões profissionais que não lhes permitem que 

venham. Relativamente à questão da senhora Fátima Gomes, relembrou que isso é 

um problema recorrente. Infelizmente não é só na questão do Hotel Júpiter, é um 

problema recorrente já de alguns tempos e de alguns mandatos, em que há sempre 

alguém que se queixa da questão da baixa, e na Sá Carneiro também já houve 

essas situações e vêm cá muitos munícipes queixarem-se sobre a questão do ruído. 

Disse que estão atentos relativamente a este papel que o senhor vereador 

Desidério Silva mencionou, são vereadores não permanentes e cabe-lhes estar 

atentos e contribuir, alertando o executivo permanente e ajudando-o também nas 

soluções, contribuindo para estas. Falaram recentemente e solicitaram até ao 

senhor vice-presidente um relatório sobre os medidores de ruído que existem nos 

vários estabelecimentos comerciais, até para terem uma noção de quais são os 

níveis de incumprimento. Existem esses medidores que supostamente estão a 

funcionar, já os solicitaram por várias vezes, mas há aqui uma questão que a 

munícipe disse, e com muita razão, existe uma Lei Geral do Ruído, e não há 

nenhum regulamento que exista que se sobreponha àquela, e essa tem de ser 

cumprida à risca. Disse também estranhar a questão da GNR, não haver uma 

intervenção tendo em conta que existe essa Lei, e a GNR existe para cumprir a 

Lei, é a ela a quem compete, no caso dos incumprimentos, chegar lá e acabar com 

a festa, literalmente, porque há um bem mais precioso que é o bem-estar das 

pessoas, e o descanso é um deles, até porque se as pessoas quiserem ser 

trabalhadoras e eficientes têm de descansar, e isso é fundamental. Referiu depois 

que esse é um dos problemas que estão a colaborar com o executivo permanente 

através desta Comissão, para tentarem chegar à solução, e esta vai passar 
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sempre pela fiscalização. Se não houver fiscalização, pode haver leis, 

regulamentos que se façam, podem ser os melhores do mundo, mas se não houver 

fiscalização as coisas não acontecem, e é por aí que também têm que trabalhar e 

saber se existem condições para depois de se fazerem as alterações à Lei e aos 

regulamentos, se há pessoas para os aplicar, e as duas coisas têm que trabalhar 

em conjunto, e é neste sentido que queria deixar só esta referência, e agradecer 

a presença dos munícipes. -------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que está terminado o período do público e agradeceu a 

presença dos munícipes. Apercebeu-se que todos ficaram muito sensíveis e 

interessados em resolver as questões aqui levantadas, e é ótimo que isso 

aconteça, vamos é tentar que não seja apenas retórica e seja realmente uma 

realidade. Nem tudo é possível resolver de imediato, há coisas que demoram mais 

tempo para resolver, mas de qualquer das maneiras, pensa que estas são possíveis 

de ser resolvidas, desde que haja bom senso e que haja compreensão das várias 

pessoas. Relembrou que foi aqui várias vezes falado na Lei do Ruído, e com 

certeza que a lei é aplicada, isso não está aqui em causa. Disse que também sabe 

exatamente aquilo que é lá referido, e não lhe cabe na cabeça que não seja 

aplicada essa lei, como outra qualquer. Agradeceu depois a presença dos 

munícipes, ainda bem que vêm cá, é sinal de que há dificuldades, que há 

problemas, que muitas vezes não chegam, embora aquela separação entre o 

executivo permanente e o executivo não permanente, eles fazendo parte do 

executivo permanente estão cá todos os dias para receber as pessoas quando 

quiserem deslocar-se aqui para expor os seus problemas. Com certeza que isso não 

é de agora, não é só dito, é feito, ele próprio sabe a que horas é que entrou hoje 

aqui, eram sete horas e um quarto, e já são quase onze horas. Voltou a agradecer 

a todos e desejou que tudo corra o melhor possível. -------------------------------------  

 = PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA = 

O senhor vereador António Coelho disse que iria começar pela questão que levantou na 

última reunião de câmara, porque ficou sem perceber, e gostava que lhe dissessem o 

que motiva que, aos domingos e feriados, não haja recolha de lixo nas praias. -------------  

Também em relação ao Centro de Saúde e ao e-mail que enviou, pergunta se a situação 

já está normalizada. Depois na sequência de reuniões de pais com as diretoras de turma 

na Escola Básica e Secundária de Albufeira tomou conhecimento de muitos 

constrangimentos e dificuldades que existem, e comprometem o normal funcionamento 

com graves prejuízos para alunos e professores, concretamente, e tal como já vem 
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alertando há algum tempo, a população escolar em todos os níveis de ensino cresceu, há 

uma urgente necessidade de ampliação de construção de mais blocos, entenda-se, salas 

de aulas, é urgente realizar obras de conservação e manutenção, em particular nesta 

escola EBSA, há casas de banho fechadas por estarem avariadas, uma biblioteca 

recentemente remodelada teve de ser convertida em sala de aulas, e por incrível que 

pareça, até no refeitório estão obrigados a dar aulas. Lembrou depois ao senhor 

presidente que existem algumas intervenções que são mesmo simples, e a Câmara até 

está, haja essa vontade, através dos seus colaboradores, habilitada para as fazer de 

imediato, como a resolução dos problemas nas casas de banho fechadas, mudança de 

lâmpadas, entre outras pequenas coisas, que no acumulado interferem com o bom 

funcionamento da escola, e gostava que o edil dissesse, para além disto, o que está a 

ser pensado sobre o Parque Escolar, e aquilo que são os problemas com que se debate 

neste momento. Depois um outro assunto, Re-food. Lembrou que vão na 31.ª reunião de 

câmara, e começaram a falar sobre esta entidade e as suas necessidades na 4.º 

reunião, a 29/11/2021. Por incrível que pareça foi assunto em dez reuniões de câmara. 

A 7 de fevereiro, já deste ano, na 10.º reunião de câmara, o senhor presidente disse 

que ficou acordado dar uma comparticipação financeira, que deliberaram a 17 de maio, 

e estão a 2 de novembro, na 31.ª reunião, e a Re-food continua sem receber o apoio 

necessário. Aqui dizer que ainda bem que há beneméritos a ajudar esta entidade, 

alertar o senhor presidente como já tinha dito no passado, que são mais de duzentas 

pessoas, entre elas sessenta e sete crianças, por semana, que recebem cabazes 

alimentares com bens essenciais desta entidade, e são mais de cinquenta famílias. Não 

sabe se é do conhecimento do senhor presidente, mas todas as terças-feiras, a Junta 

de Freguesia de Albufeira vai com um carro buscar à Guia cabazes, para entregar às 

famílias que não têm transporte para Albufeira, pelo que pergunta ao senhor 

presidente e à senhora vereadora, uma vez que já deliberaram este apoio, assim como 

muitos outros antes e depois destes, e que já receberam as verbas necessárias, o que é 

que se passa, em concreto, com esta situação, e porquê que ainda não receberam o 

apoio. Referente a um ponto em particular, o 30.1, do aditamento, acerca da 3.ª equipa 

de intervenção permanente, como é natural não se irá manifestar e estará impedido de 

votar, mas tem uma pergunta para o senhor presidente e para a senhora vereadora. 

Relembrou que o senhor presidente, até porque já foi dirigente, presidente da 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Albufeira conhece bem a realidade, as 

necessidades e os sacrifícios que são feitos pela estrutura humana que compõe os 

bombeiros, que hoje são o garante de proteção e socorro em Albufeira. Disse que a 
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senhora vereadora também sabe das graves falhas que há no socorro em Albufeira, e 

que são os bombeiros muitas vezes que compensam essas falhas da responsabilidade de 

outras entidades, sabem da importância e da urgência do reforço de pessoal de que 

estão a necessitar, e por vezes estão a trabalhar com efetivos abaixo dos mínimos. 

Referiu que o ofício relativo à constituição da 3.ª EIP deu entrada a 14 de julho. A 29 

de setembro, o atual presidente da Direção da Associação Humanitária reforçou a 

necessidade de se dar uma resposta ao assunto, pelo que questiona a senhora 

vereadora porque é que só agora está a vir este assunto para deliberação. ----------------  

O senhor vereador Victor Ferraz cumprimentou os presentes e começou por 

congratular-se pelos dois eventos realizados no fim-de-semana passado. O primeiro foi 

a Gala do Desporto e parece-lhe que o modelo que se seguiu é um modelo de sucesso, e 

considera que é importante continuarmos a valorizar os nossos desportistas, bem como 

tudo aquilo que os envolve e o trabalho de toda a comunidade que permite que eles 

tenham os resultados que tiveram. Esta Gala e a forma como foi feita parece-lhe que é 

de referir, e de felicitar a organização desse evento. Disse depois que receberam o 

convite, que agradece, para apresentarem propostas para o orçamento de 2023, mas o 

Partido Socialista acabou por não apresentar novamente propostas, uma vez que já o 

tinha feito para o orçamento de 2022, assim como outras, para a 1.ª revisão orçamental 

da qual saiu o tal acordo de execução que já falaram. Tendo em conta que a maior parte 

delas não foram ainda atendidas, mantêm essas propostas e vai deixá-las novamente 

aqui, para serem analisadas, uma vez que já estão na posse do executivo, e também não 

faria sentido voltar a apresentar propostas que já estão na posse deste. Queria 

também saber, tendo em conta as deliberações que já aconteceram, e já passaram 

algumas semanas depois disso, qual é a situação do Intermarché, o que é que falta para 

abrir, e saber qual é o ponto da situação. ----------------------------------------------------  

O senhor presidente disse, em relação à questão da recolha do lixo nas praias colocada 

pelo senhor vereador António Coelho, que já vai passar ao senhor vice-presidente. 

Sobre as salas de aula que referiu, e independentemente da senhora vereadora Cláudia 

Guedelha querer complementar, queria dizer que a ESBA só há pouco tempo é que 

passou para a responsabilidade da Câmara Municipal. Trata-se de uma transferência 

que veio no dia 1 de abril, e se aquilo que já vem de trás, tem quantos anos nas mãos do 

Ministério da Educação, não se queira agora em dois ou três meses resolver os 

problemas acumulados que já têm de anteriormente. Em relação a outros aspetos que 

falou sobre o funcionamento da escola disse que isso compete a esta, e nem ele sabia 

dessa existência de aulas em contentores ou em casas de banho. --------------------------  
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O senhor vereador António Coelho questionou o senhor presidente se foi isso que ouviu. 

Disse o senhor presidente que também não tinha que saber. -------------------------------  

Relativamente à questão do Re-food, o senhor presidente referiu que foram quinze mil 

euros, na altura, desconhece porque é que isso está em dívida, é porque há qualquer 

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

O senhor vice-presidente perguntou se já passaram a fatura, o recibo. -------------------  

O senhor presidente disse que há qualquer problema e que há aqui três hipóteses de 

problemas, isto é, ou não há recibo, ou não há declarações entregues de acordo com as 

Finanças e com a Segurança Social, ou ainda os serviços, pura e simplesmente se 

esqueceram, está escondido num lado qualquer e o papel ficou algures. Não é razão 

absolutamente nenhuma, aliás, é pena que eles não tenham dito nada e usem sempre 

estes termos, porque não era preciso nada disso, e eles próprios até podiam telefonar 

para cá a dizer que já entregaram o recibo. -------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que já o fizeram, e ele está aqui a perguntar, 

porque já o fizeram. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse desconhecer, acrescentando que é muito estranho isso 

acontecer e perguntou quando é que foi a aprovação. ---------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que a deliberação com a aprovação foi a 17 de 

maio. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerou o senhor presidente que isso não tem lógica nenhuma, e algum problema se 

passa. Disse que a senhora diretora do departamento de Gestão e Finanças irá 

verificar o problema, depois será transmitido e será pago, e assumido alguma falha que 

tenha, eventualmente, havido. Desde já, se for da parte da Câmara, apresenta 

desculpas, realçando que se estas coisas são aprovadas há uma vontade de atribuir, e 

não é para depois segurar o dinheiro, tanto que já está cabimentado, já está seguro, 

não é utilizado em nada. Julgou que isso é falta de assunto, e pedia que as coisas 

fossem mais céleres no sentido de pedir novamente isso. Sobre a recolha do lixo nas 

praias disse não saber se o assunto estava resolvido, mas pensava que sim. ---------------  

O senhor vice-presidente disse que solicitou informação aos serviços sobra a questão 

da recolha do lixo nas praias ao domingo e aos feriados, e o que lhe disseram foi que 

poderia aqui haver algum constrangimento, tendo em conta a falta de pessoal. Na 

altura, o que disse foi que têm que garantir, até porque como se viu e bem, e pensa que 

está à vista de todos, a estratégia deles está correta, até porque as praias estão 

cheias, Albufeira está cheia, por alguma razão é, e é porque o município tem 

desenvolvido um conjunto de trabalho que permite que, hoje em dia, em pleno mês de 
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novembro, Albufeira esteja, talvez a 50, 60, 70 por cento, e as praias estejam cheias. 

E o que disse aos serviços foi, independentemente do que possa estar a acontecer, o 

lixo tem de ser recolhido, seja ao domingo ou ao feriado, seja de manhã ou à noite, 

temos de trabalhar como se fosse pleno verão, e foi isso que pediu aos serviços para 

fazer, e vai ver o que é que se passou. -------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho agradeceu. ----------------------------------------------  

O senhor presidente disse, ainda sobre a questão do Intermarché colocada pelo senhor 

vereador Victor Ferraz, o que se passa é o que se passa com outras coisas que não 

abrem, é não ter licença de utilização. Disse que está a seguir o caminho normal, foi 

idealizado ou perspetivado uma data de abertura, não sabe de onde é que ela surgiu, 

não faz a mínima ideia, criaram-se expetativas completamente falsas e erradas, sem 

qualquer sustento, porque no período normal foi lá a fiscalização e verificou que havia 

inconformidades. Essas inconformidades originaram depois um projeto de alterações 

que já veio aqui a reunião de câmara, e agora terá de ser feita outra apreciação e outra 

vistoria, e quando esta vier para assinar a licença de utilização, com certeza que 

assinará. Disse ainda que hoje, julgou ter assinado a licença de utilização do posto de 

combustível, e que são duas coisas à parte. Em seguida, deu a palavra à senhora 

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

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que a questão da Re-food levantada pelo 

senhor vereador António Coelho muito a espanta, porque desde que está nesta Câmara 

Municipal é a primeira vez que isto acontece, de vir à reunião de câmara e, 

efetivamente, não ter sido concluído o processo. No entanto, daqui a mais alguns 

minutos já vão ter a resposta para perceber o que aconteceu. Disse também que nunca 

lhe chegou nenhum documento, nenhum e-mail a solicitar essa falha, senão já teriam 

visto. É pena que tenha passado este tempo todo e só chegue agora ao senhor vereador, 

por vezes também andam assim ao contrário, mas não faz mal, e vai-se tentar remediar 

esse assunto. Relativamente às preocupações do senhor vereador António Coelho com 

as escolas, neste caso com a EBSA, disse que as dele são as deles. Na segunda-feira, 

dia 7, têm novamente reunião marcada, e o colega senhor vereador e professor Victor 

Ferraz está aqui e, efetivamente, têm reuniões frequentes, para trabalhar todos esses 

temas que foram competências recebidas a partir do dia 1 de abril, e estão a tentar 

fazer o melhor para responder às necessidades num concelho flutuante, em que muitas 

coisas têm acontecido, muitas alterações, população jovem, há muita entrada de novos 

alunos. Como é evidente, vão responder àquilo que é o pedido por parte da remodelação 

das escolas, e aliás, ainda ontem estiveram reunidos a propósito da questão de 
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Ferreiras, que são escolas prioritárias, e vai ser assim com todos os outros dois 

agrupamentos. Disse que foi também solicitado aos agrupamentos, e segunda-feira vai 

expor isso ao senhor professor Henriques, que geralmente ele tem estado presente, 

que fizessem o levantamento outra vez, ao momento, de todos os problemas que estão a 

acontecer nas escolas, para que possam responder o mais rápido possível. Disse ainda 

ao senhor vereador António Coelho que se houver mais alguma coisa a acrescentar, 

pode dar o contacto dela às pessoas com quem falou, que ela terá a resposta para dar 

no momento, juntamente com os serviços. Sobre as EPI`s, esta terceira equipa de 

intervenção na altura em que foi solicitada, e agora não se recordava bem, mas iria ver 

ao pormenor, houve uma fase intermitente, se ela avançava, se não avançava, e o senhor 

vereador não está presente neste ponto, mas pensa que o senhor comandante se lembra 

desta oscilação entre o avançar e o não avançar, porque ela lembra-se que, na altura, 

falou. Entretanto, avançou, e julga que ficou nos recursos humanos algum tempo para 

cabimentar, que coincidiu com os períodos de férias, e houve algum atraso, não 

obstante, vai também certificar-se porque não avançou logo, e só avançou agora. 

Referiu depois que estas equipas são importantes, todas as equipas dos serviços de 

resposta de socorro são importantes neste concelho, frisando que se têm esforçado 

imenso para trabalhar nesta articulação. Disse ainda que ninguém faz o trabalho de 

ninguém, cada um faz o trabalho que lhe compete, em serena e educada articulação da 

resposta a quem mais precisa, e é assim que tem acontecido. ------------------------------  

O senhor vereador António Coelho pediu ao senhor presidente para usar a palavra, 

tendo-lhe sido concedida. Disse ter duas questões, a primeira, percebeu, e até pode 

voltar a ler tudo aquilo que disse em relação às escolas, porque o senhor presidente 

citou que ele falou em contentores, e ele nem sequer falou em contentores. --------------  

O senhor vereador António Coelho reiterou que nem sequer falou em contentores, 

disse várias coisas, mas já percebeu e ia passar a ler parte daquilo que disse: “Há uma 

urgente necessidade de ampliação, construção de mais blocos, entenda-se, salas de 

aula, é urgente realizar obras de conservação e manutenção, em particular, nesta 

escola. Há casas de banho fechadas por estarem avariadas, uma biblioteca 

recentemente remodelada teve de ser convertida em sala de aulas e, por incrível que 

pareça, até no refeitório são obrigados a dar aulas.”, e foi isto o que disse, e não falou 

em contentores. Depois dizer uma coisa que ficou sem saber, e com o devido respeito, e 

isto dirigido à senhora vereadora e ao senhor presidente. Disse, e disse bem, a 

transferência só aconteceu a 1 de abril, a verdade é que de 1 de abril até agora, 

acredita que também já tenham informação, e minimamente, um diagnóstico, até porque 
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no confronto que têm feito com os senhores diretores de agrupamento e tudo mais, há 

um conjunto de informações, que até já vêm de trás, sobre as necessidades nas 

escolas, e acredita que, por esta altura, já haja traçado minimamente um plano de 

intervenção. Pergunta assim se está ou não traçado um plano de intervenção. Depois há 

uma segunda questão, à parte disto tudo que está a ser dito, estas pequenas coisas, e 

estão a falar de uma incapacidade que talvez os auxiliares que se encontram na escola 

têm, mas a Câmara tem técnicos que podem facilmente resolver o problema de um 

autoclismo, de uma torneira, e pôr as coisas a funcionar. Pensa que, independentemente 

daquilo que possa estar a ser tratado como um plano geral, algumas intervenções que 

podem vir a melhorar, e está a dizer isto porque o seu filho também anda nesta escola, 

e ficou a saber através da diretora de turma que o senhor diretor do agrupamento fez 

uma informação para os senhores diretores de turma passarem aos encarregados de 

educação. Para ele não fica nada bem se não pensarem ter três níveis de intervenção, 

aquilo que deve ser uma imediata, uma a médio prazo e outra a longo prazo, sendo que 

estas pequenas situações lhe parecem passíveis de ser resolvidas. Queria também 

esclarecer outra coisa relacionada àquilo que disse, que ele não percebeu muito bem o 

comentário final da senhora vereadora, mas queria dizer o seguinte, nunca, em 

momento algum, terá manifestado que eles não teriam interesse em ter a terceira EIP, 

e há aqui duas coisas que lhe parecem andar um bocado baralhadas e aproveita já para 

dizer. Há duas figuras jurídicas neste momento, goste-se ou não, queira-se ou não, é 

assim que funciona. A Associação Humanitária dos Bombeiros de Albufeira é 

representada pelo Presidente da Direção que detém um corpo de bombeiros e trabalha 

para garantir todas as suas necessidades, articulando do ponto de vista aquilo que é a 

sustentação. Do ponto de vista operacional, o regime jurídico refere que existe o 

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Albufeira que é o responsável máximo por 

proteção e socorrismo. Curiosamente, dentro do concelho de Albufeira, no âmbito 

daquilo que é o sistema integrado de operações de proteção e socorro, a única entidade 

de empenhamento permanente são os bombeiros, não é mais ninguém. Existem depois as 

outras entidades de apoio e, curiosamente, até que seja ativado um Plano Municipal de 

Emergência, o responsável máximo por operações de proteção e socorro é o 

Comandante dos Bombeiros. E isto para dizer que tem plena consciência do que é que se 

passa no concelho, e sublinha mesmo, é graças àquilo que é o apoio que a Câmara dá, e 

ele não põe em causa, que eles substituem à responsabilidade de outras entidades, 

porque os bombeiros de Albufeira não têm obrigação nenhuma de pôr três, quatro, 

cinco ambulâncias na rua para fazer socorro. Fazem-no a pensar na nossa comunidade, 
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porque há a necessidade e porque outras entidades estão “a chutar para canto.” 

Quando diz isto, diz que isto só é possível quando têm, efetivamente, recursos 

humanos, e estes, nos bombeiros de Albufeira, estão escassos, como em todos os 

outros setores. Também vê com preocupação, porque há um concurso aberto para o 

Serviço Municipal de Proteção Civil, e já soube, pelas parcas condições salariais e de 

trabalho que ali existe e o senhor presidente sabe, que há vários candidatos que até 

são do quadro de profissionais, que vão criar, caso entrem nesse concurso, uma lacuna, 

um problema, que desde logo deixa aqui também registado, para que se eventualmente, 

as pessoas têm os seus direitos naturalmente, mas se for levado em consideração isto 

que ele acaba de dizer, é preciso ter em atenção quais são os níveis de fragilidade que 

estão aqui a criar. -----------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse relativamente ao que o senhor vereador 

António Coelho referiu na última parte da sua intervenção, que concorda em absoluto, 

apesar de que também há outras entidades que também dão resposta e se esforçam 

por fazer o melhor, em termos de resposta no concelho. -----------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse sem dúvida nenhuma e está plenamente de 

acordo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha pensa que tem sido sempre o esforço desta 

Câmara fazer o melhor, para dar resposta aos bombeiros relativamente a esta questão, 

e nunca disse que o senhor, neste caso o senhor Comandante, alguma vez disse que não 

havia necessidades destas. Houve dúvidas antes de avançar, a nível nacional houve ali 

um período intermitente relativamente a esta questão, e estará certamente recordado 

disso, e foi o que ela quis dizer. Isso está ultrapassado, ela veio agora à reunião, porque 

se apercebeu que, entretanto, já estava em condições, e ficará superado. Sobre as 

questões da escola não sabe se é falta de informação, e como é evidente as pessoas não 

têm que ter conhecimento do que é que se passa, nem da forma desde o dia 1 de abril, 

como as coisas estão a acontecer. Contudo, veio um contrato aqui à Câmara que foi 

feito com os três agrupamentos e criado com o nosso apoio jurídico, justamente para 

ter uma resposta mais ativa e rápida nos problemas que vão surgindo. Disse que há aqui 

três pontos, um, há coisas do passado que podem não estar resolvidas, como acontece 

em todas as áreas e que, a partir do momento que se faz esse contrato, a ideia foi, ao 

transferirem verbas para resolver as reparações, e em situações que são mais 

demoradas, ser a própria escola a fazer, para os alunos, professores, funcionários, o 

contexto escolar, não ficar preocupado com essa situação. As reuniões servem sempre 

para fazerem um ponto de situação entre aquilo que os nossos serviços respondem 
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diariamente, e isso têm feito, mas cruzarem com, e está aqui a senhora diretora 

financeira que também tem assistido a essas reuniões, as urgências. Ora, estas 

urgências por vezes, sabe-se que ao fazer um procedimento aqui na Câmara pode ser 

muito mais moroso, do que ser a própria escola a fazer, e esse cruzamento, estas 

reuniões de equipa têm servido justamente para fazer, agora a nossa reunião levou aqui 

um bocadinho mais de tempo, mas geralmente aconteceu de semana a semana ou 

quinzenalmente, para irem exaustivamente fazendo um ponto de situação, e repor as 

dificuldades que possam estar ainda dentro do contexto escolar. Como disse há pouco, 

e volta a dizer, não sabe se os funcionários não estão informados, se não sabem o que 

está a acontecer, mas para que não existam dúvidas, numa das últimas reuniões voltou a 

pedir para conseguirem usar aquele documento da melhor forma possível e 

responderem da forma mais rápida possível. Voltou a pedir um relatório de todas as 

dificuldades que estavam nas escolas, mas agora ao momento, para compararem com o 

início deste ano letivo, com o início da transferência de competências, para fazerem um 

balanço do que, efetivamente, já tinha sido resolvido ou não. É assim que têm 

trabalhado, mas dia 7, garante que vai perguntar aos senhores três diretores o que é 

que está em falta. Desconhecia essa questão de estarem casas de banho fechadas e 

estarem a acontecer aulas na cantina. Disse que têm aqui outro problema, e no outro 

dia falou com o senhor Diretor Regional, e já falaram também sobre essa questão, é 

muito fácil de um dia para o outro chegarem ao número e criarem uma turma nova e isso 

tem acontecido, assim como o número de deficientes também tem acontecido. No outro 

dia falou com o senhor Diretor, porque tem de existir aqui uma articulação, porque 

sabem que as escolas estão lotadas, sabem as obras que têm de fazer para aumentar o 

número de salas, para assim terem uma resposta, mas também sabem que a população 

tem estado muito oscilante, também sabem que passamos por uma pandemia, que estão 

numa crise económica, e sabem que têm que avançar com os projetos todos, para 

aumentar o número de salas, têm consciência disso tudo e estão a trabalhar nisso. Mas, 

por vezes, chegam ali ao início do ano letivo e não têm alunos suficientes para fazer 

uma turma, mas este ano por acaso surgiram mais turmas, já os agrupamentos tinham 

tudo planeado e assim foi, e tiveram que arranjar soluções, para receber estes mesmos 

alunos. Não é o que querem, mas também é nesse sentido que estão a trabalhar para 

mudar isso.-------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a questão das escolas o senhor presidente disse querer referir duas ou três 

coisas que considera importantes, a propósito do Parque Escolar, que foi mencionado. O 

histórico das escolas no concelho de Albufeira conhece-o há vinte anos. Quando entrou 
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nesta Câmara, há vinte anos, estava tudo a funcionar em regime duplo, que era uma 

escola de manhã e outra escola à tarde. Disse que foram feitas intervenções em todas 

as escolas e jardins-de-infância do concelho de Albufeira nestes vinte anos, todas 

ampliadas, remodeladas e reconvertidas. Foram construídas entre Paderne, Ferreiras, 

Guia, Correeira, umas cinco escolas do 1.ºCiclo, neste período de tempo, bem como 

jardins-de-infância. A partir de determinado momento, ficou a situação toda a 

funcionar em regime dito normal, e o regime dito normal é aquele que ainda continua a 

ser, porque antigamente era sempre regime duplo, e este é duas escolas numa só, num 

espaço há duas escolas, uma de manhã, outra à tarde. Agora o regime é normal, que 

consiste em entrar às 9 ou às 8 e sair às 5, às 4, às 3. Antigamente era das 9 às 3, que 

era o regime normal, agora com as atividades de enriquecimento curricular é natural 

com outras estruturas curriculares que não aquelas que se praticavam antes, era assim. 

Neste momento, independentemente disso tudo, está em andamento o final da 

ampliação da Escola Diamantina Negrão, está já em fase de pré-projeto a Escola de 

Ferreiras, a Escola Francisco Cabrita a mesma coisa, em pré-projeto, já está pensado 

como é que se pode fazer, e são mais 15 salas. Em relação aos jardins-de-infância 

foram feitos, não sabe se já estão as especialidades feitas, mas devem já estar, na 

altura em que isto foi tudo tratado tinha este pelouro, no mandato anterior, o jardim-

de-infância da Correeira, dos Caliços, de Vale Rabelho, o de Ferreiras está em stand-by 

precisamente pela aquisição ou não do terreno que lá está envolvente, que ainda não 

está consumada. Agora, com as novas responsabilidades e nova transferência de 

competências que foi feita um bocado atabalhoada, e todos o dizem, 

independentemente de ser dos vários quadrantes políticos, todos dizem isso, quer na 

área da saúde, quer na área da educação, e já se põe em causa se o da ação social 

entrará realmente em vigor no dia 1 de janeiro de 2023, porque tendo em conta tudo 

aquilo que foi transferido, podia dizer que a Câmara Municipal de Albufeira assumiu 

transferência em muitas outras, foram em 17 das 20 possibilidades de transferências 

de competências, algumas das 3 que não foram transferidas nem são observáveis no 

concelho de Albufeira, não são utilizáveis, nem são de considerar. A maior parte dessas 

transferências nem sequer ninguém lhes mexeu, estão paradas tal e qual como no dia 

em que foi respondido para o local próprio, dizendo que a Câmara Municipal de 

Albufeira aceitava a competência, por exemplo, da rede viária, não aconteceu nada, da 

justiça, não aconteceu nada, cada um tem as suas variantes. As mais robustas, 

evidentemente, que são a educação, a saúde, e futuramente, esperando que seja de uma 

forma mais rápida, mas houve um retrocesso nesta transferência de competências, 
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aliás, como ouviram, e o senhor vereador António Coelho também estava naquele 

Encontro Nacional de Autarcas, em Viseu. Foi tudo bastante criticável, porque são 

situações que foram mal acauteladas, porque foi tudo um bocado feito à pressa, e é 

verdade. E aqui tentou que não tivessem tanta competência, porque algumas delas ter 

ou não ter, nem dá trabalho, nem ninguém pensou nisso. Sobre estas aqui, são mais 

substanciais, têm mais sustância, já é mais complicado, claramente, isso estão 

assumidas, agora têm o seu tempo de evolução, conforme aquilo que a senhora 

vereadora disse há bocado. -------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que já tem a informação sobre a questão 

da Re-food. Foi feito através de cheque o pagamento que não foi levantado, pelo Núcleo 

Nacional, porque entenderam que deveria ser feito por transferência bancária para um 

NIB que não é o NIB do Núcleo Nacional. E a nossa Contabilidade, e agora já se 

recorda desta situação, e pensou que já tinha sido ultrapassada, entendeu não fazer a 

transferência para um NIB que não corresponde, efetivamente, a esta entidade. É uma 

questão que tem que se ver, mas não foi feito por isso. -------------------------------------  

O senhor presidente disse que têm de se organizar nesse aspeto, porque sabe que, na 

altura, com a questão da água houve essa questiúncula entre a estrutura nacional e a 

estrutura local, mas isso é uma questão que eles é que têm de resolver, e não nós. Disse 

que têm de estar atentos, os serviços, em ver a quem é que se transfere dinheiro. A 

estrutura local tem poder, tem competências, tem capacidade legal para receber 

dinheiro? Se tiver, não tem problema nenhum, é logo no primeiro dia, com certeza que 

sim. Agora haver esta troca, eles não quererem o cheque, e depois virem dar um NIB 

que não corresponde, isso é uma questão que é preciso salvaguardar, é preciso ter 

algum cuidado, independentemente do bom trabalho, que não está aqui nem pouco mais 

ou menos em causa o trabalho que as pessoas fazem. Aliás, é um trabalho meritório e é 

de apoiar, certamente. Não obstante, estas questões têm que ser vistas de uma forma, 

ou organizarem-se como uma associação local, não sabe como isso se pode processar. ----  

O senhor vereador António Coelho questionou se todo esse processo e esse feedback 

já foi reportado a quem de direito, e está a referir-se ao coordenador local, que foi 

quem fez este reparo a dar nota que continuam…, e agora ficou sem perceber o que é 

que lhe foi dito a ele. --------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereador Cláudia Guedelha disse saber relativamente à questão da colocação 

do contador, esse problema existiu, e houve parecer jurídico e foi ultrapassado. Sobre 

esta questão do pagamento, recorda-se que na altura também foi falado e que havia, há 

pouco quando lhe falou nisso, já passou muito tempo e já não se lembrava em pormenor, 
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mas sabe que na altura que se falou, e se falou justamente com o Núcleo a nível 

nacional, que os serviços têm estes registos. ------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho lembrou ao senhor presidente que não lhe respondeu 

à questão do Centro de Saúde. Esta questão está estabilizada ou não, está resolvida a 

questão, vigilantes, segurança. ---------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que vem hoje a reunião de câmara qualquer coisa a esse 

respeito. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que essa parte já tinham falado numa anterior 

reunião. Questionou se, entretanto, tinham arranjado alguma medida para mitigar, até 

porque tinha enviado e-mail com algumas sugestões, e a pergunta que faz é, 

objetivamente, está estabilizado, têm uma solução alternativa até se resolver, ao que o 

senhor presidente disse que sim. -------------------------------------------------------------  

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

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

 

= ATA DA REUNIÃO DE 6 DE SETEMBRO DE 2022 = 

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

setembro 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. ----------------------------------  

= RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA = 

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

da Tesouraria do dia trinta e um de outubro de dois mil e vinte e dois, eram das 

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

Operações Orçamentais – cinquenta milhões, catorze mil, quinhentos e noventa e um 

euros e três cêntimos. ------------------------------------------------------------------------  

Operações não Orçamentais – dois milhões, seiscentos e três mil, novecentos e trinta e 

seis euros e dezasseis cêntimos. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que está muito preocupado com a situação 

financeira do município, o que já acontece há muito tempo. Referiu depois que a 

inflação esperada para Portugal para outubro já está em 10,2%, com principal 

enfâse em energia e bens alimentares. Lembrou seguidamente que as taxas de 

juro têm vindo a aumentar de forma mais acentuada e rápida, trazendo 

consequências muito graves para o tecido empresarial e principalmente para a 

população, com os aumentos de encargos com os empréstimos das casas. Afirmou 

A – GENERALIDADES  
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depois que ainda faltam pagar verbas às freguesias. Referiu seguidamente que há 

muitos apoios às associações e aos clubes do concelho à espera de cabimento, 

sendo que ainda não receberam valores relativos a muitas das atividades já 

realizadas. Lembrou depois que foram feitos muitos contratos de prestação de 

serviços e de obras sem recurso a financiamento externo, nomeadamente a fundo 

perdido, como é o caso dos fundos comunitários. Perguntou seguidamente quais as 

necessidades de tesouraria do município até ao fim do ano. Solicitou também que 

lhe fosse disponibilizado o mapa de necessidades de tesouraria. -----------------------      

O senhor presidente disse que é normal existir alguma preocupação com a situação 

financeira do município, dado que o futuro não se perspetiva muito risonho. 

Explicou depois que todas as despesas do município estão devidamente 

cabimentadas. Lembrou ainda que em dois mil e onze entrou em vigor a Lei dos 

Pagamentos em Atraso e dos Compromissos, lei que veio dar uma boa ajuda a 

disciplinar as finanças dos municípios. Afirmou seguidamente que as receitas em 

Albufeira advêm sobretudo da atividade turística, atividade essa que provoca 

indiretamente um recebimento acentuado de IMT. Referiu depois que o IMI é 

mais ou menos fixo, mas o IMT é muito oscilante, tal como acontece com a 

população escolar, que acompanha muito a economia. Explicou ainda que foram 

deixadas várias salas vagas em escolas com a crise financeira de 2008/2009. ------    

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que o município tem uma boa situação 

de tesouraria, estando a ser feito um esforço para que até ao final do ano se 

consiga faturar tudo o que se pretende. Afirmou depois que o senhor vereador 

António Coelho não disse a verdade, uma vez que o município tem respondido 

positivamente a todas as solicitações de apoio, o que por vezes requer bastante 

esforço e algumas alterações orçamentais, o que também é criticado por este edil. 

Referiu seguidamente que é normal que existam atrasos pontuais e considerou que 

o saldo orçamental fala por si. Reconheceu também que no próximo ano não se 

avizinham coisas boas, o que infelizmente acontecerá por todo o país e até por 

toda a Europa. Lembrou ainda que o orçamento do estado terá um impacto 

bastante negativo nas contas do município por várias razões, nomeadamente pelos 

aumentos salariais que o mesmo implica. Disse depois que existem projetos 

ambiciosos para Albufeira, pelo que esta conjuntura económica internacional 

naturalmente o preocupa. Lembrou seguidamente que a inflação também terá o seu 

impacto, embora faça votos para que o próximo ano seja um ano equilibrado em 

termos financeiros. --------------------------------------------------------------------------      
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O senhor vereador António Coelho disse que a sua opinião tem por base a 

informação disponibilizada pelos serviços do município, nomeadamente os mapas de 

execução orçamental. Explicou depois que o município está a fazer muita coisa com 

receita própria. Lembrou também que estavam previstos mais de cinco milhões de 

euros como receita de fundos comunitários para financiar algumas obras, mas até 

esta data o município recebeu zero e o final do ano está muito próximo. Fez 

seguidamente votos para que a situação se mantenha tranquila e não haja 

problemas de tesouraria, o que seria benéfico para todo o concelho. -----------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que neste momento o município tem 

cinquenta milhões de euros em tesouraria, saldo que fala por si. Referiu ainda que 

até ao momento foram recebidos cerca de três milhões de euros de fundos 

comunitários. ----------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador António Coelho disse que no documento de demonstração de 

execução orçamental disponibilizado, nomeadamente nas previsões corrigidas que 

constam na página dois, é referido que o município recebeu zero euros de um 

milhão, setecentos e seis mil, oitocentos e sessenta e nove euros considerados. 

Pediu depois que lhe fizessem chegar a documentação de suporte ao recebimento 

dos cerca de três milhões de euros de fundos comunitários. ---------------------------  

O senhor presidente disse não estar tranquilo com a conjuntura económica que se 

vive e fez votos para que não se concretizem os piores receios de alguns analistas. 

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se já há uma previsão do valor das 

despesas correntes dentro dos cinquenta milhões de euros que o município tem em 

tesouraria. Lembrou depois que na última discussão sobre o orçamento do presente 

ano foi referido que existiam cerca de vinte milhões destinados ao pagamento de 

despesas correntes.  -------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que se teriam de ver estes valores. ------------------  

= LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES = 

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

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

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2022, de dezoito de outubro, que 

altera a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal»; ----------------------------------------   

 Da Lei n.º 19/2022, de vinte e um de outubro, que determina o coeficiente de 

atualização de rendas para 2023, cria um apoio extraordinário ao arrendamento, reduz 

o IVA no fornecimento de eletricidade, estabelece um regime transitório de 

atualização das pensões, estabelece um regime de resgate de planos de poupança e 
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determina a impenhorabilidade de apoios às famílias; ---------------------------------------   

 Da Declaração de Retificação n.º 27/2022, de vinte e um de outubro, que 

retifica a Lei n.º 18/2022, de 25 de agosto, que altera o regime jurídico de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional; ----------------   

 Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/2022, de vinte e quatro de 

outubro, que determina a cessação de vigência de resoluções do Conselho de Ministros 

publicadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19. -----------------------------------  

= TOMADAS DE CONHECIMENTO - DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DE 

COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS, DELEGADAS OU SUBDELEGADAS = 

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

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

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

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

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

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o caderno de encargos do procedimento 

adjudicado à empresa Círculo Palino refere no ponto dois da cláusula nona: “Na 

proposta a apresentar o concorrente deverá indicar o preço unitário e total para 

cada um dos bens referidos em matriz de quantidades, valor a acrescer o IVA à 

taxa legal em vigor”. Afirmou depois que os valores unitários não constam da 

documentação apresentada, pelo que o caderno de encargos poderá não ter sido 

cumprido. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que talvez não tivessem sido aplicados preços unitários. -     

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se trata do procedimento para a 

realização do Opto. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho agradeceu o envio dos cadernos de encargos 

anexos às informações, o que evita uma série de questões. Perguntou depois se 

seria possível o envio dos cadernos de encargos num ficheiro separado dos 

despachos. Solicitou ainda que o documento fosse enviado de forma que o texto 

pudesse ser selecionável para evitar perdas de tempo. Perguntou seguidamente 

quais as diferenças entre os documentos/pastas do ponto 4.1 com os ajustes 

diretos, uma vez que o primeiro ficheiro não inclui os despachos, não indicando 

nomeadamente a quem foram adjudicados os procedimentos, constando apenas os 

cadernos de encargos. Saudou depois a iniciativa do projeto de eficiência 

energética para as piscinas municipais, o que poderá corrigir um problema para o 

qual já chamou a atenção numa reunião anterior da câmara municipal. Agradeceu 
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ainda a contenção feita no custo das iluminações de Natal e perguntou se existe 

um plano de poupança de energia para o concelho e se o mesmo pode ser 

disponibilizado. -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que as associações de municípios não produziram nada 

deste género, embora se tenha falado muito sobre este tema. Explicou depois que 

está a ser preparado um plano de redução do gasto em energia, nomeadamente 

através da desligação mais cedo da iluminação de Natal. -------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que foi feita a aquisição de licenciamento 

de software Microsoft para o município, no valor de quinhentos e setenta e nove 

mil, cento e quarenta e três euros e oitenta e dois cêntimos. Perguntou depois se 

este licenciamento inclui as escolas, uma vez que se nota um aumento significativo 

do valor global face ao contrato de nove de janeiro de dois mil e vinte, que se 

ficou pelo valor de trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove 

euros e onze cêntimos. Lembrou ainda que numa assembleia municipal um membro 

perguntou porque é que o município não passava a utilizar software equivalente de 

open source, ou seja, grátis, ou se tinha sido feita alguma prospeção neste 

sentido. Afirmou seguidamente que pode haver uma substancial poupança para o 

município se for utilizado um programa de teste num determinado departamento ou 

grupo de pessoas, podendo inclusivamente ser testado numa determinada escola 

com o devido acompanhamento técnico ou de formação para a utilização de um 

software de open source. Explicou ainda que assim se poderiam detetar eventuais 

quebras de produção durante a curva de aprendizagem e adaptação e os custos de 

acompanhamento dos participantes no programa de teste. Esclareceu depois que se 

está sobretudo a referir ao trio Microsoft Word, PowerPoint e Excel, uma vez 

que têm alternativas credíveis implementadas no mercado. -----------------------------  

O senhor vice-presidente disse que o aumento do valor talvez esteja relacionado 

com o aumento do número de postos de trabalho.----------------------------------------  

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

= TOMADAS DE CONHECIMENTO – PAGAMENTOS AUTORIZADOS E 

EFETUADOS E OUTROS ASSUNTOS = 

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

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

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

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

= TOMADAS DE CONHECIMENTO – ASSUNTOS JURÍDICOS = 



2 de novembro de 2022  

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

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

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

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

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

Tribunal Administrativo – relatórios quinzenais números 89 e 90. -------------------------   

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

= INFORMAÇÕES = 

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

= TRANSPORTES – 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 um de outubro 

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 a Portimão, no dia vinte e três de outubro também último, para 

participação em atividades desportivas, no âmbito do calendário desportivo, bem como 

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

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

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

vinte de junho, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do 

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

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

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

= TRANSPORTES – CENTRO PAROQUIAL DE PADERNE, ATLÉTICO CLUBE 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 cinco de outubro 

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

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

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

outubro também último, para participação em atividades recreativas e desportivas, 

pelo Centro Paroquial de Paderne, para deslocação a Loulé, no dia vinte e seis, e pelo 

Atlético Clube de Albufeira, para deslocação a Sines, no dia vinte e sete, e, conforme o 

disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco 
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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 – IGREJA MANÁ DE ALBUFEIRA, IMORTAL BASKET CLUB, 

ATLÉTICO CLUBE 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 sete de outubro 

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

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

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

outubro também último, para participação em atividades recreativas e desportivas, pela 

Igreja Maná de Albufeira, para deslocação a Faro, no dia vinte e nove, pelo Imortal 

Basket Club, para deslocação a Lisboa, no dia trinta, e pelo Atlético Clube de Albufeira, 

para deslocação a Évora, no dia vinte e nove, bem como a realização do trabalho 

suplementar necessário para a realização dos transportes, não devendo ultrapassar-se 

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

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

conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei 

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

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

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

= TRANSPORTES – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALBUFEIRA  

– PROPOSTA = 

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

dezassete de outubro último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do 

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

mil e treze, de doze de setembro, propõe que a câmara municipal autorize a 

disponibilização do transporte solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira, 

para deslocação a Lisboa, no dia dez de dezembro, para participação em atividades 

religiosas. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

quatro de outubro último, através do qual, invocando o previsto na alínea u), do número 

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

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

dos transportes solicitados pelo Imortal Desportivo Clube, para deslocações a 

Quarteira e a Lagoa, no dia seis, e a Serpa, a Olhão e a Moncarapacho, no dia treze, 

todos de novembro 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. -------------------------------------------------------------------------------------------   

= TRANSPORTES – CONSERVATÓRIO DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

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

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

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

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

transportes solicitados pelo Conservatório de Albufeira, para o transporte de vinte e 

dois alunos da Escola D. Martim Fernandes que frequentam o Conservatório, durante o 

ano letivo de 2022/2023. ---------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, 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 quatro de outubro último, através do qual, 

invocando o previsto na alínea u) do número um do artigo trigésimo terceiro do Anexo I 
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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 e 

recreativas, nos seguintes dias de novembro corrente: -------------------------------------   

 Clube Basquete de Albufeira, para deslocação a Setúbal, no dia cinco; -----------------  

 Futebol Clube de Ferreiras, para deslocações a Lagos, no dia cinco, a Lagos e a 

Odiáxere, ambas no dia seis, a Cuba e a Silves, ambas no dia dezanove, a Cuba, no dia 

vinte, a Loulé, no dia doze e a Évora, no dia treze; ------------------------------------------  

 Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira, para deslocação a Fátima, com saída no dia 

cinco e chegada no dia seis; ------------------------------------------------------------------   

 Imortal Basket Club, para deslocações a Portimão, no dia cinco, a Tavira, no dia 

doze, e a Lisboa, com saída no dia treze e chegada no dia catorze; ------------------------   

 Guia Futebol Clube, para deslocações a Odiáxere, no dia seis, e a Beja, no dia treze. -   

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

Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais ficam 

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

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

informações, autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam 

a atletas e a munícipes do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem 

estar destas pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio 

indispensável às respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de 

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

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

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

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

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

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

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

Não estava presente o senhor presidente. ------------------------------------------------   

= TRANSPORTES – INSTITUIÇÕES – PROPOSTA = 

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

pelo senhor vice-presidente, em vinte e cinco de outubro 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 
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seguintes entidades, para participação em diversas atividades desportivas e 

recreativas, nos seguintes dias de novembro corrente: -------------------------------------   

 Futebol Clube de Ferreiras, para deslocação a Loulé, no dia cinco; ----------------------   

 Albufeira Futsal Clube, para deslocação a Portimão, no dia cinco; ----------------------   

 Guia Futebol Clube, para deslocação ao Barreiro, no dia seis; ---------------------------   

 Clube Basquete de Albufeira, para deslocação a Faro, no dia cinco. ---------------------   

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

Acessibilidades Viárias, Energias e Gestão de Frotas, documentos dos quais ficam 

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

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

informações, autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam 

a atletas e a munícipes do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem 

estar destas pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio 

indispensável às respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de 

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

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

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

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

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

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

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

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

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

= APOIOS – ACAPO – ASSOCIAÇÃO DE CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL - 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em vinte e um de outubro 

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

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

1. A ACAPO - Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal, desenvolve trabalho de 

Apoio e Integração Social, oferecendo um conjunto de Soluções para os mais 

variados problemas, contribuindo para aumentar a Qualidade de Vida das Pessoas 

com cegueira e baixa visão; ----------------------------------------------------------------  

2. A ACAPO representa as pessoas com deficiência visual de Portugal na União 

Europeia de Cegos, parceiro reconhecido no quadro da União Europeia, e na União 
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Mundial de Cegos, parceiro reconhecido no quadro da ONU; ----------------------------  

3. A ACAPO - Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal, é uma entidade sem fins 

lucrativos com projetos em curso, nomeadamente: Construir em Rede, ”Chamada 

para o emprego”, serviços de atendimento, aconselhamento, ensino da técnica e uso 

da Bengala Branca e apoio nas Acessibilidades das cidades;-----------------------------  

4. Esta instituição tem sede regional, em Faro, sendo a única resposta na área da 

cegueira e baixa visão de todo Algarve; --------------------------------------------------  

5. Os projetos descritos no ponto anterior visão dar resposta também aos munícipes 

de Albufeira (nomeadamente 18), do qual já estão a ser apoiados pela Associação 

desde 2019; --------------------------------------------------------------------------------   

6. A ACAPO comemora o seu 33.º aniversário a nível nacional e o 20.º aniversário a 

nível regional, no dia 22 de outubro, e escolheu o concelho de Albufeira para 

assinalar este momento, tendo em conta o reconhecimento que a mesma tem pelo 

concelho, como um concelho inclusivo; ----------------------------------------------------  

7. A escolha do local está relacionada com o tema que a associação pretende ver 

refletido - “Conversas para a Inclusão – O Contributo do Turismo para uma 

Sociedade mais Inclusiva”; ----------------------------------------------------------------  

8. As comemorações que se pretendem realizar, irão promover a região do algarve e 

mais especificamente o concelho de Albufeira, no âmbito desta temática, e contam 

com 180 participantes; --------------------------------------------------------------------  

9. As comemorações integram uma visita guiada ao Museu Municipal de Arqueologia de 

Albufeira, bem como a realização de um seminário (programa em anexo); --------------  

10. Os serviços da DISU/DAVEGF têm disponibilidade para assegurar os pedidos de 

transporte solicitados; --------------------------------------------------------------------   

11. 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;--------------------------------------------------------------------  

12. Os procedimentos necessários para apoiar no solicitado pela ACAPO, não ficaram 

concluídos de forma a reunir extraordinariamente a Câmara Municipal em tempo útil 

para decidir sobre o assunto; -------------------------------------------------------------  

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

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

obrigatoriedade que tal decisão seja sujeita a ratificação, pela Câmara Municipal na 
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reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------  

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

1. Apoiar a ACAPO através de uma comparticipação financeira no valor de 7.000.00€ 

(sete mil euros), à ACAPO - Portugal, sendo que a entidade beneficiária ficará 

obrigada ao cumprimento do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor, nas situações previstas no 

artigo 2.º do citado código; ----------------------------------------------------------------  

2. Disponibilizar a cedência de transporte para as deslocações necessárias; -------------  

3. Cedência de brindes para o evento.” ------------------------------------------------------  

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

= APOIOS – CLUBE BTT AMIGOS 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 seis de outubro 

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

“Pelo Clube BTT Amigos de Albufeira, através do e-mail anexo ao presente, remetido a 

esta Câmara Municipal, foi solicitado apoio para a realização de uma Reunião de entrega 

dos novos equipamentos, através da cedência da Sala de Reuniões dos Paços do 

Concelho, no dia 26 de outubro do corrente ano, no horário compreendido das 20h30 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 26 de outubro do corrente ano, no horário compreendido das 20h30 

às 23h30;-----------------------------------------------------------------------------------  

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 hoje, 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; ----------------------  
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Determino: ------------------------------------------------------------------------------------  

a) Autorizar apoiar o Clube BTT Amigos de Albufeira, na realização de Reunião de 

entrega dos novos equipamentos, através da cedência da Sala de Reuniões dos Paços 

do Concelho, no dia 26 de outubro do corrente ano, no horário compreendido das 

20h30 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 – MOTO CLUBE DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dezassete de outubro último, foi 

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

“No próximo dia 13 de novembro, o Moto Clube de Albufeira, vai levar a cabo no 

Concelho de Silves, o evento “Subida Impossível”. Para a sua concretização o 

Presidente da Direção solicita apoio na disponibilização de meios Municipais, essenciais 

para a concretização do evento. --------------------------------------------------------------  

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

1. Se trata de uma associação sem fins lucrativos, 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 desportiva, no desenvolvimento e capacitação das pessoas enquanto 

cidadãs ou na prestação de serviços de proximidade; -----------------------------------  

2. O seu fim consiste na promoção da cultura, desporto e atividades recreativas em 

geral, nomeadamente, organizando passeios motociclistas, concentrações e 

encontros de motociclistas a nível nacional e internacional, organizar e participar em 

provas desportivas. A “Subida Impossível” encontra-se preconizada no Plano de 

Atividades para o presente ano e que cumpre os seus fins estatuários; ----------------  

3. A iniciativa reúne largas dezenas de pilotos e milhares de espetadores, naquela que 

é considerada prova única na Península Ibérica ao convidar os mais arrojados e 

destemidos das duas rodas a percorrer no menor espaço de tempo os 100m de uma 

subida quase impossível; -------------------------------------------------------------------  

4. O programa de atividades é preenchido com um passeio de Moto TT, prova de 

Endurocross, a grande Subida Impossível, entre outras atividades paralelas. ---------  

5. O evento terá lugar no Concelho de Silves por inexistência de condições 
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morfológicas do terreno ideais para a sua realização no Concelho de Albufeira; -------  

6. A iniciativa contribuirá para a promoção do Moto Clube de Albufeira enquanto 

promotor de eventos de qualidade; -------------------------------------------------------  

7. Nos termos do disposto no artigo 23º da Lei nº 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 nº 2) e 

ainda acção social (alínea h) do nº 2); -----------------------------------------------------  

8. 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 nº 1 do 

artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; ------------------------------------------  

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

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

recreativa ou outra, conforme preceitua a alínea U) do nº 1 do artigo 33º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro. --------------------------------------------------------------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o Moto Clube de Albufeira, nos 

seguintes termos: -----------------------------------------------------------------------------  

 Disponibilização de 120 baias, sem recurso a trabalho suplementar pelos 

funcionários da Autarquia, sendo que o transporte deste equipamento logístico será 

efetuado pelo Moto Clube de Albufeira.” -------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA POENTE  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e quatro de outubro último, foi 

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

“O Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente solicita a cedência do Auditório e dos 

meios humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento, no dia 25 de novembro de 

2022, para levar a efeito uma sessão de esclarecimentos aos alunos do 12º Ano e 3º 

Ano dos cursos profissionais sobre o acesso ao ensino superior, no período 

compreendido entre as 08H15 e as 09H30. --------------------------------------------------   

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

a) A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e horário solicitado; -------------------  

b) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

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

e) 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; ------------------  

f) Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a cedência do Auditório 

Municipal ao Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente no dia 25 de novembro de 

2022, nos seguintes termos: -----------------------------------------------------------------  

a) Isentar a entidade requerente do pagamento das taxas de utilização do Auditório 

Municipal de Albufeira, conforme disposto no Capítulo XXI do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas do Município – Auditório Municipal de Albufeira; ------------  

b) Constituir responsabilidade da entidade requerente o cumprimento de todas as 

imposições legais necessárias à realização do evento e as determinadas pelo 

Regulamento de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira (Regulamento nº 

640/2011, DR 2ª Série – Nº 242 – 20 de Dezembro); -----------------------------------  

c) Garantir os meios técnicos e humanos, conforme as disponibilidades do município.” ---  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE PADERNE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e seis de outubro último, foi 

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

“A Junta de Freguesia de Paderne, vai celebrar o dia de São Martinho, na Praça 

Comendador António de Libâneo Correia, com a habitual festa do Magusto. O evento 

decorrerá entre as 14:00 e as 20:00 e mediante a documentação anexa, a Junta de 

Freguesia de Paderne requisita o apoio Municipal para a concretização do evento. --------  

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

1) O magusto é uma festa popular muito celebrada em Portugal e em algumas províncias 

de Espanha. Com rituais específicos de cada região, em Paderne esta tradição 

mantém-se viva e vai ser assinalada com uma festa, onde não faltam as castanhas, as 
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provas de vinho novo, a animação e o convívio entre a comunidade e visitantes; --------  

2) Para além do aspeto lúdico, o evento tem também o objetivo de divulgar os produtos 

dos agricultores produtores de vinho caseiro de Paderne; ------------------------------  

3) A festividade contribui para o desenvolvimento da Região, assumindo também, pela 

sua visibilidade, um papel fundamental na dinamização turística em época baixa e no 

fomento à atividade económica, em particular da freguesia em questão; ---------------  

4) Nos termos do disposto no artigo 23º da Lei nº 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 nº 2) e 

ainda acção social (alínea h) do nº 2); -----------------------------------------------------  

5) 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 nº 1 do 

artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; ------------------------------------------  

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

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

recreativa ou outra, conforme preceitua a alínea U) do nº 1 do artigo 33º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro. --------------------------------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Exma. Câmara Municipal delibere colaborar com a Junta de Freguesia de Paderne 

na realização do Magusto de São Martinho, mediante a disponibilização dos seguintes 

meios: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Iluminação do recinto onde decorrerá o evento pelos funcionários da Divisão de 

Edifícios e Equipamentos Municipais afetos ao serviço de eletricidade, na sequência 

do teor da informação constante na distribuição SGDCMA/2022/69560; -------------  

 Autorização para a realização do evento, na Praça Comendador António de Libânio 

de Correia em conformidade com a apreciação da Divisão de Acessibilidades Viárias, 

Energias e Gestão de Frotas, expressa na distribuição SGDCMA/2022/68630, que 

se cita: -------------------------------------------------------------------------------------  

(…) Sobre este assunto informam estes serviços que não se vê inconveniente na 

ocupação de ambos os parques desde que sejam cumpridas as normas abaixo descritas: -   

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

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

2. Toda a sinalização de orientação do percurso, seja retirada no final da mesma; --------  

3. A zona do evento e área circundante sejam limpas de todos os lixos e resíduos 
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provenientes do evento; ----------------------------------------------------------------------   

4. A organização tenha seguro adequado ao evento (…) -------------------------------------  

 Isenção do pagamento da taxa devida pela emissão da licença Especial de Ruído, 

mediante o parecer emitido pela Divisão Jurídica e Contencioso (distribuição 

SGDCMA/2022/68630); ------------------------------------------------------------------  

 Divulgação do evento no site do Município e nos demais meios internos de 

comunicação. -------------------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE FERREIRAS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de outubro último, foi 

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

“No dia 11 de novembro, a Junta de Freguesia de Ferreiras, vai celebrar o dia de São 

Martinho, no Parque Desportivo da Nora, pelo que através da documentação anexa, 

requisita o apoio Municipal para a realização da iniciativa. ----------------------------------  

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

1) Ferreiras irá reviver o Tradicional Dia de São Martinho com um Magusto com a 

presença das castanhas assadas e do vinho novo, produzido com a colheita do verão 

anterior. A par das castanhas assadas, haverá animação musical com o artista 

Cristiano Martins e com a artista convidada Rosinha. Será um dia ideal para quem 

pretende desfrutar de um dia memorável em convívio e solidariedade; -----------------   

2) A festividade contribui para o desenvolvimento da Região, assumindo também, pela 

sua visibilidade, um papel fundamental na dinamização turística em época baixa e no 

fomento à atividade económica, em particular da freguesia em questão; ---------------  

3) Nos termos do disposto no artigo 23º da Lei nº 75/2013 de 13 de Setembro, os 

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

designadamente nas áreas de património, cultura e ciência, (alínea e) do nº 2) e 

ainda acção social (alínea h) do nº 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 nº 1 do 

artigo 33º 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, 

recreativa ou outra, conforme preceitua a alínea U) do nº 1 do artigo 33º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro. -------------------------------------------------------------  
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Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Exma. Câmara Municipal delibere colaborar com a Junta de Freguesia de 

Ferreiras na realização da Festa de São Martinho, nos seguintes termos: ----------------  

 Autorização para a realização do evento, no Parque Desportivo da Nora em 

conformidade com a apreciação da Divisão de Acessibilidades Viárias, Energias e 

Gestão de Frotas, expressa na distribuição SGDCMA/2022/68160, que se cita: ------  

(…) Não se vê inconveniente no solicitado, desde que sejam atendidos os seguintes 

pontos: -----------------------------------------------------------------------------------------   

 A estrutura a instalar não deverá passar o limite da zona estacionamento; ------------  

 Deverá na mesma ser aplicada sinalética de proibição de parar/estacionar 

(inviabilizando assim, a paragem/estacionamento de viaturas na faixa de rodagem; ---  

 Não deverá ser danificado o pavimento; --------------------------------------------------  

 Não sejam pintadas no pavimento quaisquer marcas de carácter definitivo que 

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

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

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

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

 Deverá a referida estrutura ser removida após término do evento. (…) ----------------  

 Isenção do pagamento da taxa devida pela emissão da licença Especial de Ruído, 

conforme o parecer emitido pela Divisão Jurídica e Contencioso (distribuição 

SGDCMA/2022/68160);-------------------------------------------------------------------  

 Autorização para colocação de duas faixas alusivas ao evento na rotunda de 

Ferreiras e no cruzamento localizado na rotunda junto ao Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Albufeira.” -----------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – ROTARY CLUB DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e seis de outubro último, foi 

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

“Vem o Rotary Club de Albufeira, através dos pedidos anexos à presente, remetidos a 

esta Câmara Municipal, solicitar apoio para a realização do Seminário Distrital de 

Formação – 4 Áreas, a decorrer no dia 5 de novembro do corrente ano, no horário 

compreendido das 9h00 às 18h30. -----------------------------------------------------------  

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 
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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 o Seminário Distrital de Formação – 4 Áreas é dirigido a todos os sócios dos 13 

Clubes Rotários do Algarve; ---------------------------------------------------------------  

3. Que existe a possibilidade desta edilidade ceder o Salão Nobre no dia 5 de 

novembro do corrente ano, no horário compreendido das 9h00 às 18h30, nos termos 

da informação do Serviço de Apoio à Presidência e Vereadores; ------------------------  

4. Que existe a possibilidade de ceder o Sistema de Som no Salão Nobre, composto 

por 4 microfones na mesa e 1 microfone no púlpito no dia 5 de novembro do corrente 

ano, no horário compreendido das 9h00 às 18h30, nos termos da informação da 

Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais; -----------------------------------------  

5. Que existe a possibilidade de ceder a Tela de Projeção e do Vídeo Projetor no Salão 

Nobre, no dia 5 de novembro do corrente ano, no horário compreendido das 9h00 às 

18h30, nos termos da informação da Divisão de Atendimento, Informática e 

Modernização Administrativa; ------------------------------------------------------------  

6. Que existe a possibilidade de ceder 1 mesa e 1 cadeira à entrada do Salão Nobre 

para proceder à receção e acreditação dos representantes dos Clubes Rotários, no 

dia 5 de novembro do corrente ano, no horário compreendido das 9h00 às 18h30, 

nos termos da informação do Serviço de Apoio à Presidência e Vereadores; -----------  

7. Que existe a possibilidade de ceder o Hall do 1.º Andar, onde serão servidos os 

Coffee Break, no dia 5 de novembro do corrente ano, no horário compreendido das 

9h00 às 18h30, nos termos da informação do Serviço de Apoio à Presidência e 

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

8. Que existe a possibilidade de ceder 6 mesas, a serem utilizadas para servir os 

Coffee Break, nos termos da informação da Divisão de Turismo, Desenvolvimento 

Económico e Cultural; ----------------------------------------------------------------------  

9. Que existe a possibilidade de ceder a Sala de Reuniões do 1.º Andar, bem como, o 

Sistema Audiovisual, no dia 5 de novembro do corrente ano, no horário 

compreendido das 9h00 às 18h30, nos termos da informação do Serviço de Apoio à 

Presidência e Vereadores; -----------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar o Rotary Club de 

Albufeira na realização do Seminário Distrital de Formação – 4 Áreas, a decorrer no 

dia 5 de novembro do corrente ano, no horário compreendido das 9h00 às 18h30, nos 
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seguintes termos: -----------------------------------------------------------------------------  

 A cedência ceder o Salão Nobre no dia 5 de novembro do corrente ano, no horário 

compreendido das 9h00 às 18h30, bem como, o Sistema de Som no Salão Nobre, 

composto por 4 microfones na mesa e 1 microfone no púlpito e a Tela de Projeção e 

do Vídeo Projetor; -------------------------------------------------------------------------  

 A cedência de 1 mesa e de 1 cadeira à entrada do Salão Nobre para proceder à 

receção e acreditação dos representantes dos Clubes Rotários; ------------------------  

 A cedência do Hall do 1.º Andar, bem como de 6 mesas, onde serão servidos os 

Coffee Break; ------------------------------------------------------------------------------  

 E a cedência da Sala de Reuniões do 1.º Andar, bem como, o Sistema Audiovisual.” ----  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA – PROJETO AVANCA 

GIGANTES – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e cinco de outubro último, foi 

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

“Através de documentação que se anexa o Agrupamento de Escolas de Albufeira 

solícita a cedência do Auditório e dos meios humanos e técnicos necessários ao seu 

funcionamento, para levar a efeito a exibição de curtas-metragens de animação do 

projeto “Avanca Gigantes”, nas seguintes datas: --------------------------------------------  

 2022: 29 e 30 de novembro; --------------------------------------------------------------  

 2023: 21 e 22 de março, 16 e 31 de maio e 14 de junho. ---------------------------------  

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

a) A disponibilidade do Auditório Municipal nos dias e horários solicitados; --------------  

b) A importância da ação dos municípios na implementação, desenvolvimento e apoio a 

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

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”; ------------------  

e) 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; -------------------  



  

 

 

 __________________________ 

 

 

2 de novembro de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

f) Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a cedência do Auditório 

Municipal ao Agrupamento de Escolas de Albufeira nos dias solicitados, nos seguintes 

termos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

a) Isentar a entidade requerente do pagamento das taxas de utilização do Auditório 

Municipal de Albufeira, conforme disposto no Capítulo XXI do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas do Município – Auditório Municipal de Albufeira; ------------  

b) Constituir responsabilidade da entidade requerente o cumprimento de todas as 

imposições legais necessárias à realização do evento e as determinadas pelo 

Regulamento de Utilização do Auditório Municipal de Albufeira (Regulamento nº 

640/2011, DR 2ª Série – Nº 242 – 20 Dezembro); --------------------------------------  

c) Garantir os meios técnicos e humanos, conforme as disponibilidades do município. ----   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – IMORTAL BASKET CLUBE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e seis de outubro último, foi 

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

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

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

cedência da Sala de Reuniões dos Paços do Concelho, no dia 16 de novembro do 

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

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

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

setembro, confere competência à Câmara Municipal para apoiar atividades de 

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

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

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

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

Concelho, no dia 16 de novembro do corrente ano, no horário compreendido das 

18h30 às 20h00; ---------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere apoiar o Imortal Basket 

Clube na realização da Reunião de Direção, através da cedência da Sala de Reuniões dos 

Paços do Concelho, no dia 16 de novembro do corrente ano, no horário compreendido 

das 18h30 às 20h00.” -------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= PROTOCOLOS – COOPERATIVA DE CONSUMO E ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de outubro último, foi 

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

“Vem a Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal 

de Albufeira, através do ofício anexo à presente, remetido a esta Câmara Municipal, 

solicitar apoio financeiro para o ano de 2022. -----------------------------------------------  

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

1. Que a Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal 

de Albufeira é uma Associação sem fins lucrativos, que tem como objeto social a 

prestação de apoio social, cultural, recreativo e desportivo aos seus associados, 

designadamente, aos trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, Bombeiros 

Voluntários de Albufeira e das Juntas de Freguesia do concelho, bem como dos 

respetivos familiares; ---------------------------------------------------------------------  

2. Que o Município de Albufeira reconhece assumir primordial importância os objetivos 

e fins prosseguidos pela aludida Associação, junto dos respetivos associados e seus 

familiares; ----------------------------------------------------------------------------------   

3. Que as Associações e Instituições Privadas, empenhadas na prossecução de fins de 

natureza similar aos indicados merecem, indubitavelmente, o apoio das entidades 

públicas, designadamente, das Autarquias Locais; ---------------------------------------  

4. A alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, confere 

competência à Câmara Municipal para deliberar sobre a concessão de apoio 

financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou 

participadas pelos trabalhadores do município, tendo por objeto o desenvolvimento 

de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios 

sociais aos mesmos e respetivos familiares. ----------------------------------------------  

 ------------------------------------------- Proponho -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere outorgar a minuta do Protocolo a celebrar 

entre o Município de Albufeira e a Cooperativa de Consumo e Associação dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, anexa à presente proposta.” -----------  

O senhor vereador António Coelho perguntou porque é que só agora estão a ser 

celebrados estes protocolos, uma vez que o ano está quase a acabar e a 

generalidade dos pedidos é feito durante o primeiro semestre do ano. Afirmou 

seguidamente que muitos protocolos são renovados todos os anos, pelo que 
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perguntou por que razão estas despesas não ficam logo acauteladas nas rubricas 

devidas do orçamento. Questionou também qual o motivo e o critério aplicado para 

a redução do valor solicitado, dado que foram pedidos cem mil euros, mas apenas 

estão a ser disponibilizados oitenta mil euros. --------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, por se 

considerar impedido, ausentou-se da sala, assumindo a presidência o senhor vice-

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

= APOIOS – FUTEBOL CLUBE DE FERREIRAS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e quatro de outubro último, 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, o Futebol Clube de Ferreiras 

(Secção de Dança Desportiva), solicita a utilização do Auditório Municipal de Albufeira 

no dia 7 de dezembro de 2022, para a realização do espetáculo “Viajando”, no âmbito 

das Celebrações Natalícias. ------------------------------------------------------------------   

1. Para o efeito solicita os meios humanos e técnicos necessários ao funcionamento, na 

data acima identificada e nos seguintes horários: 16H00 às 19H30, montagens e 

ensaios; 20H30 às 24H00 espetáculo (com início às 20H30) e desmontagens; ---------  

2. Isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal de Albufeira, 

com receita de bilheteira no valor de € 4,00. --------------------------------------------  

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

1. A disponibilidade do Auditório Municipal no dia e nos horários solicitados; ------------  

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

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

3. Que o pedido de isenção do pagamento da taxa de utilização do Auditório Municipal 

tem, por principais objetivos, a angariação de fundos para a Secção de Dança 

Desportiva do Clube, para aquisição de materiais e equipamentos e/ou outras 

necessidades específicas relacionadas com a modalidade; -------------------------------  

4. Que os espetáculos a levar a efeito visam a prossecução dos fins da entidade 

requerente, e, nos termos do disposto na alínea a) do nº 4 do artigo 5º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município, pode a pretensão requerida 

de isenção do pagamento das taxas de utilização do Auditório Municipal de 

Albufeira ser concedida; ------------------------------------------------------------------  

5. Que a isenção requerida é concedida por deliberação da Câmara Municipal de acordo 

com o nº 5 do artº 5º do mesmo diploma legal; -------------------------------------------  
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6. 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; -------------------  

7. Que a situação se enquadra nesta previsão legal. ----------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a cedência do Auditório Municipal 

de Albufeira no dia solicitado, ao Futebol Clube de Ferreiras, nos seguintes termos:-----  

a) Isentar a entidade requerente do pagamento das taxas de utilização do Auditório 

Municipal de Albufeira, conforme disposto no Capítulo XXI do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas do Município – Auditório Municipal de Albufeira; -------------------------  

b) Conferir o direito à venda de bilhetes, revertendo a totalidade da receita de 

bilheteira para a entidade requerente; ------------------------------------------------------  

c) Cumprimento por parte da entidade requerente do estatuído no Regulamento de 

Utilização do A.M.A; --------------------------------------------------------------------------  

d) Responsabilizar a entidade requerente pelo cabal cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei 23/2014, de 14 de fevereiro, na atual redação (DL 90/2019, 5 de julho); ---  

e) Cedência dos meios técnicos e humanos para o funcionamento do Auditório, 

conforme as disponibilidades do Município. --------------------------------------------------  

g) Cumprimento dos horários previstos.” -----------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------  

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

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

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO JUVALBUHERA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e quatro de outubro último, 

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

“Através do documento em anexo, vem a Associação JuvAlbuhera, solicitar apoio para 

dar continuidade ao projeto e realizar de um ciclo de debates Temático entre alunos da 

Escola Secundária de Albufeira e da Escola Básica e Secundária de Albufeira a ter 

lugar ao longo do ano letivo de 2022/2023 a partir das 14:30h às 17h no Salão Nobre 

do Município de Albufeira. --------------------------------------------------------------------  

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

1. Que esta atividade mobiliza várias turmas dos referidos agrupamentos escolares de 

Albufeira e demonstra ser uma iniciativa pertinente do ponto de vista escolar, 

contribuindo para o incentivo ao debate jovem. ---------------------------------------------  

2. Que o debate de ideias, reúne pessoas com as mais diversificadas experiências, 
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origens e realidades diversas o que auxilia a partilha de diferentes teses sobre os mais 

diversos temas e que partilha de conhecimento e experiências são essenciais para a 

auto análise e para a construção ética e moral de qualquer individuo. ----------------------  

3. Que os jovens pelas suas competências, pela sua facilidade de adaptação, pela sua 

desenvoltura com equipamentos tecnológicos, e pela forma de encarar a realidade são 

agentes inovadores de mudança inestimáveis. -----------------------------------------------  

4. Que a Câmara Municipal apoia este tipo de iniciativa com os meios disponíveis e 

apropriados, contribuindo assim para a oportunidade da criação de melhores relações e 

conhecimentos entre a população, a escola, os alunos e a juventude do Concelho de 

Albufeira. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

Setembro; que confere a competência à Câmara Municipal, apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, recreativa ou outra de interesse para o município. --   

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o evento através dos seguintes meios da 

autarquia: --------------------------------------------------------------------------------------  

 Cedência do Salão Nobre nas seguintes datas (Reserva Salão Nobre: 

SGDCMA/2022/62905; Eletricista: SGDCMA/2022/62885): --------------------------  

a) 16 de novembro ----------------------------------------------------------------------------   

b) 14 de dezembro ----------------------------------------------------------------------------  

 Transporte da turma da EBSA para a CMA, quando for solicitado ----------------------  

 Jarro e copos de vidro para mesa de oradores e limpeza do espaço 

(SGDCMA/2022/36260) ------------------------------------------------------------------  

 Autorizar o streaming para a transmissão em direto das redes sociais da 

JuvAlbuhera (SGDCMA/2022/62889) ---------------------------------------------------  

 Apoio à divulgação da iniciativa nas redes sociais da autarquia.” ------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO ALGARVE - VIII MEETING 

INTERNACIONAL DO ALGARVE PC – PROPOSTA = 

O senhor vice-presidente disse que este assunto já tinha vindo a uma anterior 

reunião da câmara municipal, mas noutro contexto, mais concretamente no âmbito 

da realização do Campeonato do Mundo de Síndrome de Down, do meeting e ainda 

do Masters de Natação. Explicou depois que este ponto era agora retirado e 

depois viria oportunamente a uma outra reunião da câmara municipal. -----------------   

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ----------------  
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= APOIOS – APEXA – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA EXCECIONAL DO 

ALGARVE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de outubro último, foi 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, vem a APEXA solicitar o apoio 

desta Câmara Municipal para realização do evento “Mercadinho da Diversidade”, a ter 

lugar no dia 12 de novembro de 2022, na freguesia de Albufeira. --------------------------   

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

1. Que a APEXA é uma Instituição Particular de Solidariedade Social e beneficia do 

Estatuto de Utilidade Pública; ------------------------------------------------------------   

2. Que a Associação tem sede na Escola Primária de Valverde, na freguesia da Guia, 

concelho de Albufeira; ---------------------------------------------------------------------   

3. Que este evento tem como objetivos criar um impacto positivo nas comunidades de 

migrantes e pessoas em situação de exclusão social, favorecendo a inclusão, as 

relações interculturais e envolvendo a comunidade. Pretende-se acima de tudo gerar 

felicidade e impacto social, através do envolvimento ativo dos beneficiários na 

causa, gerando assim redes de suporte; --------------------------------------------------   

4. Que 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; -------------------------------------  

5. As informações dos vários serviços competentes desta Câmara, constantes na 

distribuição SGDCMA/2022/68183;------------------------------------------------------   

Proponho que; ----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara delibere apoiar a APEXA através do seguinte: -----------------------   

1. Autorizar a realização do evento no dia 12 de novembro, no espaço em frente ao 

edifício Espaço Ágora, localizado na Rua dos Tordos, Lote 5, Loja 14, Quinta da Bela 

Vista, nos termos e de acordo com a informação dos serviços da DISU-DAVEGF, que 

abaixo se transcreve: ----------------------------------------------------------------------   

“Face ao acima solicitado informam estes serviços que não se vê inconveniente na 

ocupação, desde que sejam cumpridas as normas abaixo descritas: ------------------------  

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

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

2. Não seja interrompido o trânsito automóvel e pedonal; ----------------------------------  



  

 

 

 __________________________ 

 

 

2 de novembro de 2022  

Câmara Municipal de Albufeira 

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

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

4. A organização tenha seguro adequado ao evento;” ----------------------------------------  

2. A cedência da isenção total do pagamento pelas taxas devidas à realização do 

evento, nos termos do parecer da DJC, o qual se transcreve: ---------------------------   

“Nos termos do disposto na al. a), do n.º 4 do art.º 5.º do Regulamento de taxas e 

Outras Receitas do Município de Albufeira, podem ser isentados do pagamento de 

taxas, total ou parcialmente, as pessoas coletivas de direito público ou de utilidade 

pública administrativa, as cooperativas, as associações religiosas, culturais e 

desportivas e as instituições particulares de solidariedade social, desde que legalmente 

constituídas e quando as pretensões sujeitas a tributação visem a prossecução dos 

respetivos fins, aferidos em presença dos respetivos estatutos. --------------------------  

Consultados os referidos estatutos afigura-se-nos inserir-se a Requerente naquela 

previsão regulamentar, porquanto a mesma é uma instituição de solidariedade social. ----  

De outro passo, a associação tem como objetivo, de entre outos, promover e dinamizar 

ações de caracter educativo, recreativo, desportivo e cultural, abertas à comunidade, 

visando o bem-estar social e desenvolvimento da integração social, como nos parece 

afigurar-se o projeto que se pretende levar a cabo. ----------------------------------------  

Face ao exposto, inexistirá, quanto a nós, inconveniente legal em que a Digníssima 

Câmara Municipal de Albufeira delibere isentar total ou parcialmente das taxas a 

cobrar…” ---------------------------------------------------------------------------------------  

3. Disponibilização de 2 caixotes do lixo médios e respetivos sacos a colocar no local 

do evento, conforme o informado pela DISU-DHUEV.” ----------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que seria bom que se introduzisse a 

reciclagem nos eventos, sobretudo a reciclagem do plástico. Referiu depois que 

essa preocupação não se vê em quase nenhum evento, pelo que seria bom que se 

disponibilizassem recipientes para este fim, podendo esta começar a ser uma 

preocupação sempre que se realizassem eventos no futuro. -----------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – FUNDAÇÃO ANTÓNIO SILVA LEAL – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e sete de outubro último, 

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

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

1. A Fundação António Silva Leal é uma instituição, sem fins lucrativos, e que um dos 

seus objectivos consiste na realização de atividades de cariz social para pessoas em 
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situação socioeconómica carenciada e em condição de sem-abrigo; ---------------------  

2. A Fundação é parceira no Conselho Local de Ação Social de Albufeira, e têm como 

área de intervenção, respostas e ações direcionadas a esta população; ----------------  

3. A intervenção da FASL no nosso Concelho, é de extrema importância para o 

desenvolvimento social local, uma vez que íntegra várias valências, conseguindo 

assim, proporcionar resultados mais positivos às situações encaminhadas por outras 

entidades, nomeadamente pela Divisão de Ação Social desta Edilidade; ----------------  

4. A instituição dá resposta a cerca de 450 utentes, nas suas diversas repostas sociais 

e é entidade empregadora de cerca de 150 colaboradores; -----------------------------   

5. Os fundamentos apresentados pela instituição constatam a realidade que se vive ao 

momento; -----------------------------------------------------------------------------------  

6. 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 Fundação António 

Silva Leal através da atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 

90.000,00€ (noventa mil euros), sendo que a entidade beneficiária ficará obrigada ao 

cumprimento do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro, na redação em vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado 

código.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – INSTITUTO D. FRANCISCO GOMES – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e sete de outubro último, 

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

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

1) É competência do Município participar na prestação de serviços e prestar apoio a 

pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes 

da administração central e com instituições particulares de solidariedade social, nas 

condições constantes de regulamento municipal, conforme estabelecido no n.º 1 do 

art.º 33 na alínea v) na Lei 73 de 2013; ---------------------------------------------------  

2) O Instituto D. Francisco Gomes desenvolve trabalho de Apoio e Integração Social, 

aos jovens ali temporariamente integrados, trabalhando para que os mesmos 
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alcancem o equilíbrio emocional e social com o objectivo de garantir a sua futura 

integração na família; ----------------------------------------------------------------------  

3) Ao longo dos anos tem apoiado e acolhido crianças/jovens de Albufeira e, neste 

momento, estão integrados no Instituto D. Francisco Gomes 4 crianças/jovens 

oriundos deste concelho. ------------------------------------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Exª Câmara delibere atribuir uma comparticipação financeira no valor de 2.000€ 

(dois mil euros) ao Instituto D. Francisco Gomes para contribuir no trabalho 

desenvolvido sendo que, a entidade beneficiária ficará obrigada ao cumprimento do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, na redação em vigor, nas situações previstas no artigo 2.º do citado código.” ----   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= APOIOS – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e sete de outubro último, 

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

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

1. Em 1931, num contexto de forte expansão das doenças oncológicas e 

simultaneamente, de progressos ao nível dos cuidados médicos prestados aos 

doentes, foi criada a chamada Comissão Iniciativa Particular de Luta Contra o 

Cancro. -------------------------------------------------------------------------------------   

2. Durante dez anos um grupo de senhoras desenvolveu um trabalho notável e inovador 

para a época, aliando à ideia da prevenção do cancro, a da promoção da saúde. --------   

3. Para desenvolver o referido trabalho organizavam peditórios e captaram muitas 

pessoas influentes que se foram associando a esta causa. -------------------------------  

4. É neste enquadramento que, a 4 de abril de 1941 (portaria n.º 9772), foi fundada a 

Liga Portuguesa Contra o Cancro cuja actividade assenta em dois princípios 

fundamentais: a Humanização e a Solidariedade. ----------------------------------------  

5. Os recursos da Liga Portuguesa Contra o Cancro concentraram-se, pois, na atenção 

ao doente e à sua família, por um lado, e na detecção precoce da doença. --------------  

6. Actualmente, uma das mais importantes iniciativas da Liga é o Programa Nacional de 

Rastreio de Cancro da Mama, contributo que tem permitido salvar vidas, preservar 

famílias e fortalecer a sociedade. --------------------------------------------------------  

7. É competência da Câmara Municipal, estabelecida na alínea u) do art.º 33 da Lei 75 

de 2013 “Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam 
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para a promoção da saúde e prevenção das doenças” ------------------------------------  

Proponho ---------------------------------------------------------------------------------------  

Que seja atribuído um apoio financeiro no valor de cinco mil euros à Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, contribuindo deste modo o Município de Albufeira para as actividades 

da mesma.” -------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= APOIOS – SOCIEDADE DE SÃO VICENTE PAULO DE PORTUGAL – 

CONFERÊNCIA BEATO VICENTE DE SANTO ANTÓNIO DE ALBUFEIRA 

 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e sete de outubro último, 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, a Sociedade de S. Vicente Paulo 

de Portugal – Conferência Beato Vicente de Stº António de Albufeira, solicita a esta 

Câmara Municipal a atribuição de uma comparticipação financeira, para o ano de 2022. --  

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

1. A Sociedade de S. Vicente Paulo de Portugal – Conferência Beato Vicente de Stº 

António de Albufeira é uma organização católica com representação no concelho de 

Albufeira; ----------------------------------------------------------------------------------  

2. As Conferências de São Vicente de Paulo ou Conferências Vicentinas, é um 

movimento católico que se dedica, sob o influxo da justiça e da caridade à realização 

de iniciativas destinadas a aliviar o sofrimento do próximo, em particular dos social 

e economicamente mais desfavorecidos, mediante o trabalho coordenado dos seus 

membros; -----------------------------------------------------------------------------------  

3. A Conferência é uma organização de referência no apoio aos extratos populacionais 

com maiores dificuldades (idosos, crianças, famílias), que presta ajuda direta 

(alimentação, vestuário, utensílios domésticos, material escolar, produtos de 

higiene, e outros géneros de primeira necessidade) no Concelho de Albufeira e, 

neste momento, encontra-se a apoiar 125 pessoas (92 adultos e 33 crianças); ---------  

4. As Associações e Instituições, empenhadas na prossecução de fins de natureza 

similar aos aludidos merecem, indubitavelmente, o apoio desta Autarquia local, sendo 

certo que afigura, entre as competências, legalmente estabelecidas, para o 

Município de Albufeira, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, atividades 

de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportivo e recreativo. ----------  

5. A alínea u) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, conferem 

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

6. A situação em causa se enquadra nesta previsão legal; ----------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------   

A digníssima Câmara delibere apoiar a Sociedade de S. Vicente Paulo de Portugal – 

Conferência Beato Vicente de Stº António de Albufeira, através da comparticipação 

financeira para o ano de 2022 no valor de 15.000,00€.” ------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= PERIA – PLANO ESTRATÉGICO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e um de outubro último, foi 

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

“O reforço da imagem de Albufeira no enquadramento internacional faz parte da 

estratégia da autarquia para abertura do município ao mundo. A ligação a redes 

internacionais de cidades e a captação de investimento e a valorização económica e dos 

recursos humanos são objetivos prementes para tornar Albufeira mais competitiva e 

inovadora, interna e externamente. A criação de sinergias com organizações 

internacionais e agentes económicos são considerados essenciais para atingir um 

propósito estratégico de posicionamento num lugar de destaque a nível internacional. ---  

Assim, considerando que: ---------------------------------------------------------------------  

a) O Município de Albufeira, no âmbito das suas competências de apoio ao 

desenvolvimento e no quadro de cooperação descentralizada tem um programa de 

colaboração institucional com vários municípios; --------------------------------------------  

b) torna-se fundamental a existência de um documento orientador de uma politica 

concreta e objetiva no plano das Relações Internacionais, por forma a projetar e 

maximizar relações de interdependência num mundo globalizado; --------------------------  

c) o PERIA - Plano Estratégico das Relações Internacionais de Albufeira, pretende ser 

um documento que defina as principais linhas de orientação das Relações Internacionais 

do Município de Albufeira e também um patamar de orientação futura, nomeadamente 

junto dos municípios com os quais tem geminação, nas cidades com quem partilha 

acordos de cooperação, assim como na presente ou futura inserção nas redes temáticas 

europeias e internacionais que pertence, ou venha a pertencer.---------------------------

Proponho que:---------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal delibere aprovar o PERIA - Plano Estratégico das Relações 
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Internacionais de Albufeira, anexo à presente proposta. -----------------------------------  

Que se dê conhecimento desta proposta à Assembleia Municipal.” -------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= PROTOCOLOS – SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

INTERNA E GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte de outubro último, foi 

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

1. “São atribuições do Município o equipamento urbano e a promoção do 

desenvolvimento com vista a melhoria das condições de vida das populações, 

conforme previsto nas alíneas a) e m) do art. 23º da Lei nº 75/2013 de 12/09, na 

sua redação atual. --------------------------------------------------------------------------  

2. É competência da Câmara Municipal, nomeadamente, colaborar no apoio a programas 

e projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração 

central, conforme previsto na alínea r) do art. 33º da Lei nº 75/2013 de 12/09, na 

sua redação atual. --------------------------------------------------------------------------  

3. De acordo com o nº 1 do art. 22º- A da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, os 

municípios e freguesias podem colaborar com a administração central, ou com outros 

organismos da administração pública, na prossecução de atribuições ou competências 

desta. ---------------------------------------------------------------------------------------  

4. Nesta sequência foi assinado entre o Município de Albufeira a Secretaria - Geral da 

Administração Interna (SGA) e a Guarda Nacional Republicana, no dia 7 de 

setembro de 2018, Protocolo de colaboração para a celebração de contrato de 

cooperação interadministrativa para obras de reabilitação do posto territorial da 

Guarda Nacional Republicana de Olhos de Água, com validade de dois anos a contar 

da data da assinatura do mesmo. ----------------------------------------------------------  

5. Por razões ligadas ao licenciamento do projeto e adaptação às exigências do fim a 

que se destina, não foi ainda possível assinar o contrato interadministrativo previsto 

no protocolo, pelo que, as razões que levaram à assinatura do mesmo permanecem. ---  

6. A Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) veio propor 

à Câmara Municipal de Albufeira a assinatura de um novo protocolo que visa a 

recuperação do prédio urbano sito na Torre da Medronheira, freguesia de Albufeira 

e Olhos de Água, deste município, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 2086, 

propriedade do Estado português. --------------------------------------------------------  

7. O edifício necessita urgentemente de uma reabilitação total, que permita a sua 

utilização para o fim a que se destina, estando neste momento devoluto por falta de 
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obras. ---------------------------------------------------------------------------------------  

8. A assinatura do presente protocolo, permitirá a realização de contrato 

interadmisnistrativo que regulamentará a execução da obra e permitirá a realização 

das obras o mais breve possível. ----------------------------------------------------------  

Pelo que, propõe-se: ---------------------------------------------------------------------------  

À Digníssima Câmara Municipal de Albufeira, aprovar a proposta de protocolo de 

colaboração para a celebração de contrato de cooperação interadministrativa para 

obras de reabilitação do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Olhos de 

Água, que se junta à presente proposta. -----------------------------------------------------  

JUNTA: minuta de protocolo de colaboração para a celebração de contrato de 

cooperação interadministrativa para obras de reabilitação do posto territorial da 

Guarda Nacional Republicana de Olhos de Água.” --------------------------------------------  

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 disse que o protocolo refere na cláusula 

terceira, no ponto dois, na página 6: “O primeiro outorgante suportará todos os 

custos inerentes à elaboração do projeto de execução referido no número anterior 

sem que se venha a prever qualquer tipo de reembolso pelos encargos daí 

decorrentes por parte do MAI.” Afirmou depois que o Estado cede um prédio 

degradado e o município arca com as despesas todas. Explicou seguidamente que 

nada tem contra este acordo, uma vez que se trata de uma necessidade do 

município. Defendeu também que, se era para a autarquia pagar tudo, então o 

processo já podia ter avançado há mais tempo e a obra já deveria estar feita. 

Referiu ainda que a secretaria e a própria GNR têm estado a impor alguns atrasos 

neste processo. Perguntou depois se a autarquia só pode intervir depois da 

assinatura deste protocolo. Lembrou seguidamente que existem fundos 

comunitários disponíveis para este tipo de intervenções, pelo que perguntou se eles 

vão ser aproveitados. ------------------------------------------------------------------------    

O senhor presidente disse que o processo tem sido extremamente moroso porque 

há muitas entidades envolvidas no mesmo. Lembrou também que o município 

assumiu os encargos desta obra há muito tempo e que agora os valores vão ser 

muitos maiores por via da inflação. Informou depois que o projeto de 

especialidades está praticamente terminado. Referiu seguidamente que a obra só 

pode ser feita depois de celebrado um contrato inter administrativo. Informou 
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também que assinou um acordo com estas duas entidades e que por acaso quem o 

veio homologar foi a atual Secretária de Estado, Isabel Oneto. Referiu ainda este 

processo demorou pelo menos quatro anos. ------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho deu os parabéns ao senhor presidente pela 

resiliência demonstrada neste processo. ---------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que se trata antes de paciência e lembrou que qualquer 

entrave pode resultar no desinteresse do Estado pelo Quartel dos Olhos de Água, 

não podendo o município correr o risco de constituir um entrave neste complexo 

processo. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva valorizou a paciência do senhor presidente. 

Afirmou depois que esta é uma obra da responsabilidade do Estado e o município 

assumiu quase todas as despesas que o processo implica. Considerou ainda que 

muitas exigências que estas duas entidades têm feito não têm muito sentido. 

Solicitou seguidamente que seja o senhor presidente a intermediar as negociações 

entre a GNR e a Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, uma vez que 

esta autarquia poderá com certeza utilizar melhor o espaço que atualmente a GNR 

ocupa no edifício da junta de freguesia. --------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que este processo não se pode arrastar 

indefinidamente, pelo que sugeriu que fosse estabelecido um prazo limite para a 

entrega das telas finais que eles pretendem para o quartel. ---------------------------   

O senhor presidente disse que já abordou esta questão com a senhora Secretária 

de Estado, tendo a governante ficado de tentar agilizar o processo junto das 

instâncias responsáveis. Informou ainda que já pediu ao senhor capitão para 

contactar a senhora presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água para que possam resolver a questão do espaço que está a ser utilizado pela 

GNR.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= GIRO – CIRCUITO DE TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS – 

COMPARTICIPAÇÃO DE VALORES ATUALIZADOS DE PASSES A PARTIR DE 1 

DE DEZEMBRO DE 2022- PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente, em vinte e seis de outubro último, foi apresentada 

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

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

1. Os títulos dos transportes urbanos de Albufeira (serviço GIRO) não são atualizados 

desde 2012, por se ter considerado sempre como prioridade do Município o apoio 
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aos Munícipes, nomeadamente no que respeita aos transportes públicos; --------------  

2. Caso tivessem sido efetuadas atualizações tarifárias ao longo dos anos e tendo em 

conta que no âmbito das prestações de serviços em vigor a cada momento, a receita 

revertia, na íntegra, para o Município, esta Edilidade teria visto a sua receita 

aumentada em cerca de 652.214,00€, conforme o quadro n.º 1 seguinte: ---------------   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. O início efetivo da nova concessão da rede de transportes urbanos de Albufeira 

ocorrerá a 1 de dezembro de 2022; ------------------------------------------------------  

4. A partir da data referida no ponto anterior, entrará em vigor o novo tarifário 

previsto no caderno de encargos da concessão, com a atualização aí prevista e que 

se referirá ao quadro da variação média dos últimos 12 meses (nacional) do Índice 

de Preços ao Consumidor (Ipc) para os transportes, relativo ao mês de setembro de 

2022, publicado pelo INE, que se cifrou em 9,98%, constando no quadro n.º 2 

seguinte o tarifário previsto no caderno de encargos e o valor final, de acordo com a 

referida atualização: ----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita que o Município deixou de receber 

por não atualizar o tarifário 

Ano Valor anual 

2013 56 152,00 € 

2014 75 334,00 € 

2015 63 229,00 € 

2016 69 905,00 € 

2017 77 900,00 € 

2018 91 074,00 € 

2019 103 360,00 € 

2020 56 320,00 € 

2021 58 940,00 € 

Total 652 214,00 € 

Quadro n.º 1 

Títulos 
Valor previsto no caderno de 

encargos 

"Valor atualizado 

(a praticar a partir de 1 de 

dezembro de 2022)" 

Bilhetes de bordo   

1 zona 1,70 € 1,90 € 

2 zonas 2,20 € 2,40 € 

Bilhetes pré-comprados   

5 viagens 6,60 € 7,25 € 

10 viagens 13,20 € 14,50 € 
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5. Uma das medidas previstas no pacote do Governo designado por “Plano de Resposta 

ao Aumento de Preços Famílias Primeiro” consiste no seguinte: “os preços dos passes 

de transportes vão permanecer inalterados… Assim, não há aumento de preços de 

passes urbanos…”; --------------------------------------------------------------------------  

6. O aumento de preços no caso particular dos transportes urbanos de Albufeira, 

deve-se, essencialmente às melhores condições da nova concessão, tais como: --------  

 - Nova rede composta por 11 linhas, servindo, para além das zonas anteriormente 

servidas, Olhos de Água, Guia, Galé, AlgarveShopping, Malhada Velha, Mosqueira, 

Fontaínhas e Patroves, entre outros locais intermédios; --------------------------------  

 - 23 autocarros, prevendo-se que até ao final de 2023 sejam todos elétricos; --------  

 - Substituição de abrigos de passageiros por novos e instalação de totens nas 

paragens onde não é possível a instalação de abrigos de passageiros; ------------------  

 - Novo sistema de bilhética; ---------------------------------------------------------------  

 - Informação em tempo real em algumas paragens e online; -----------------------------  

 - Possibilidade de aquisição/carregamento de passes online; ----------------------------  

 - Inclusão da gestão e manutenção da Estação Central de Camionagem de Albufeira. -  

7. O poder de compra dos munícipes encontra-se bastante diminuído, tendo em conta a 

atual escalada da taxa de inflação, não se considerando que seja o momento mais 

oportuno para atualização dos valores dos passes, apesar do aumento da rede e de 

todas as vantagens descritas no ponto anterior; -----------------------------------------  

8. Existe um aumento médio de cerca de 45% nos passes, conforme quadro n.º 3 

abaixo: -------------------------------------------------------------------------------------  

Títulos 
Valor previsto no caderno de 

encargos 

"Valor atualizado 

(a praticar a partir de 1 de 

dezembro de 2022)" 

Bilhetes Diários   

Bilhete 3 dias 18,50 € 20,35 € 

Bilhete 5 dias 30,50 € 33,55 € 

Passe mensal   

1 zona 29,00 € 31,90 € 

toda a rede 37,70 € 41,45 € 

Passe escolar 13,20 € 14,50 € 

Passe sénior   

1 zona 17,70 € 19,45 € 

toda a rede 23,00 € 25,30 € 

Passe intermodal 22,00 € 24,20 € 

Quadro n.º 2 
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9. Poderá o Município atribuir uma comparticipação de cerca de 45% do valor dos 

passes, a partir de 1 de dezembro de 2022 e até ao final de 2023, apoiando 

diretamente todos os utilizadores, implicando esta medida um custo máximo de 

cerca de 222.300,00€; --------------------------------------------------------------------  

10. Aplicando a comparticipação referida no ponto anterior, os valores dos passes 

atualmente existentes manter-se-iam na sua generalidade, conforme demonstra o 

quadro n.º 4 abaixo: -----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. A implementação desta comparticipação poderá ser efetuada da seguinte forma: ----  

a) O “desconto” relativo ao valor que será comparticipado pelo Município é efetuado 

diretamente nas bilheteiras físicas ou online, pagando o utilizador somente o valor 

não comparticipado; -----------------------------------------------------------------------  

b) O operador faturará ao Município, no início de cada mês, o valor da comparticipação 

da totalidade de passes vendidos/carregados no mês anterior, sendo que, no âmbito 

desta nova concessão o Município terá acesso a todo o sistema de bilhética, sendo 

Títulos 

Valor atual (sem 

atualização desde 

2012) 

Valor previsto no 

caderno de encargos 
% de Aumento 

Passe mensal    

1 zona 18,00 € 29,00 € 44% 

toda a rede NA 37,70 € NA 

Passe escolar 8,00 € 13,20 € 45% 

Passe sénior    

1 zona 11,00 € 17,70 € 43% 

toda a rede NA 23,00 € NA 

Passe intermodal 15,00 € 22,00 € 38% 

Quadro n.º 3 

Tipos de Passes 

 

45% desconto ajustado 

"Valor Un. 

Pagar pelo cliente" 

"Valor Un. 

Pagar pela 

CMA" 

Valor Total 

do Passe 

Variação em 

relação valor 

atual 

Passe mensal     

1 zona 18,00 € 13,90 € 31,90 € 0,00 € 

toda a rede 21,50 € 19,95 € 41,45 € NA 

Passe escolar 8,00 € 6,50 € 14,50 € 0,00 € 

Passe sénior     

1 zona 11,00 € 8,45 € 19,45 € 0,00 € 

toda a rede 12,50 € 12,80 € 25,30 € NA 

Passe intermodal 15,00 € 9,20 € 24,20 € 0,00 € 

Quadro n.º 4 
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possível a verificação e confirmação do valor que o operador vier a apresentar; -------  

12. O valor total que se prevê comparticipar, conforme referido no ponto 10. acima, é 

de 222.300,00€, conforme demonstra o quadro n.º 5 abaixo: ---------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. O valor mencionado no ponto anterior será repartido da forma que consta no quadro 

n.º 6 abaixo: --------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano de 

Faturação 

Mês a que se refere 

a comparticipação 
Mês de faturação 

Valor mensal a 

comparticipar pela 

CMA 

Valor anual de 

Faturação 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

Dezembro de 2022 Janeiro de 2023 17 174,81 € 

 

 

 

 

206 097,68 € 

 

 

 

 

 

 

Janeiro de 2023 Fevereiro de 2023 17 174,81 € 

Fevereiro de 2023 Março de 2023 17 174,81 € 

Março de 2023 Abril de 2023 17 174,81 € 

Abril de 2023 Maio de 2023 17 174,81 € 

Maio de 2023 Junho de 2023 17 174,81 € 

Junho de 2023 Julho de 2023 17 174,81 € 

Julho de 2023 Agosto de 2023 17 174,81 € 

Agosto de 2023 Setembro de 2023 17 174,81 € 

Setembro de 2023 Outubro de 2023 17 174,81 € 

Outubro de 2023 Novembro de 2023 17 174,81 € 

Novembro de 2023 Dezembro de 2023 17 174,81 € 

2024 Dezembro de 2023 Janeiro de 2024 17 174,81 € 17 174,81 € 

Quadro n.º 6 

Tipos de Passes 

 

45% desconto ajustado 

"Valor Un. 

Pagar pelo 

cliente" 

"Valor Un. 

Pagar pela 

CMA" 

Valor Total 

do Passe 

"Valor Anual 

Pagar pela 

CMA" 

Variação em 

relação 

valor atual 

Passe mensal      

1 zona 18,00 € 13,90 € 31,90 € 92 157,00 € 0,00 € 

toda a rede 21,50 € 19,95 € 41,45 € 46 683,00 € NA 

Passe escolar 8,00 € 6,50 € 14,50 € 157 397,50 € 0,00 € 

Passe sénior      

1 zona 11,00 € 8,45 € 19,45 € 20 981,35 € 0,00 € 

toda a rede 12,50 € 12,80 € 25,30 € 8 801,28 € NA 

Passe intermodal 15,00 € 9,20 € 24,20 € 2 392,00 € 0,00 € 

 
"Total a pagar pela CMA 

(1 dez 2022 a 31 dez 2023)" 
171 000,00 € 

 

"Total a pagar pela CMA 

+ 30% clientes 

(1 dez 2022 a 31 dez 2023)" 

222 300,00 € 

Quadro n.º 5 
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14. Se trata de uma medida que, tomada neste momento específico, tem também como 

objetivo complementar/criar apoios adicionais à recuperação económica da cidade 

no período pós-pandémico, de uma forma sustentável, apoio este fundado em razões 

de interesse público municipal, conforme dispõe a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação; ------------------------------  

15. A formalização desta medida será efetuada mediante a assinatura de um acordo 

entre as partes;----------------------------------------------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

1. Que, na sequência do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação, a Digníssima Câmara Municipal delibere 

aprovar a atribuição de uma comparticipação de cerca de 45% do valor dos passes, a 

partir de 1 de dezembro de 2022 e até ao final de 2023, conforme descrito no 

quadro n.º 5 acima, sendo que se prevê um custo máximo de cerca de 222.300,00€, 

sendo de referir que o valor relativo aos passes escolares já se encontra previsto no 

âmbito do plano de transportes escolares, razão pela qual não foi aqui considerado; --  

2. Que seja igualmente deliberado pela Exma Câmara aprovar a minuta do acordo a 

formalizar entre o Município de Albufeira e a concessionária Translagos – 

Transportes Públicos, Lda., a qual consta em anexo a esta proposta; -------------------  

3. Que seja ainda deliberado aprovar a repartição de encargos melhor descrita no 

quadro n.º 6 acima, bem como a remessa da presente proposta à Exma Assembleia 

Municipal para apreciação e deliberação da autorização prévia prevista na alínea c) 

do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação em vigor. -----  

Esta proposta fazia-se acompanhar de uma informação com origem na Divisão 

Financeira, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------  

”Informação de Cabimento para Anos Seguintes --------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A despesa relativa ao procedimento abaixo indicado encontra-se prevista com 

dotação definida no esboço dos Documentos Previsionais 2023-2027, em proj.º 

GOP específico designado por "Comparticipação de valores atualizados de passes 

da rede de transportes urbanos (serviço GIRO)", pelo que a realização do 

respetivo cabimento em anos seguintes fica condicionada à aprovação por parte 

da Excelentíssima Assembleia Municipal.  

Atendendo a que a despesa só vai produzir efeitos no ano de 2023, no que diz 

respeito à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA) na sua redação em vigor, os 

fundos disponíveis no presente mês são positivos, no entanto, os mesmos serão 

aferidos aquando da realização do cabimento/compromisso da despesa no ano 

2023. 
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Esta proposta fazia-se ainda acompanhar da minuta do acordo 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 seria possível ter acesso aos 

critérios de utilização da comparticipação dos passes escolares. -----------------------  

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

O senhor vereador Victor Ferraz disse que anteriormente lhe tinham dito que esta 

concessão teria o valor de cerca de um milhão de euros/ano, pelo que perguntou 

se esta comparticipação está incluída nesse valor. ---------------------------------------    

O senhor presidente disse que julga que se trata de uma parte desse valor.  -------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, 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, na redação em vigor. ---------------------------------------   

= DIREITO DE SUPERFÍCIE – COOPERATIVA MARTRAIN – COOPERATIVA DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA (CRL) – PROPOSTA = 

O senhor presidente disse que foram feitas várias reuniões com o senhor gerente 

do Banco Montepio. Afirmou depois que continua a ser feita força para que o 

município esteja representado na direção e que nada possa ser resolvido pela 

direção sem que a autarquia concorde. Disse depois que iria chamar a senhora 

doutora Lina Bazelga para explicar melhor alguns contornos do processo. -------------   

A senhora doutora Lina Bazelga explicou que o banco quer ter a garantia de todos 

os imóveis, estando a Martrain a negociar no sentido de dar o mínimo possível. 

Esclareceu ainda que outra exigência é que o município tivesse algum controle na 

cooperativa, tendo sido proposto que a autarquia fosse membro da direção e que o 

representante do município tivesse sempre voto obrigatório na direção.  --------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou que risco é que corre nesta decisão 

enquanto autarca em termos de responsabilidade política, criminal ou judicial. -------   

Despesas - Anos 
Montante previsível da despesa 

Valores com IVA incluído 

Código / Designação do projeto 

Nome do Procedimento 

Ano 2023 

Ano 2024 

Ano 2025 

Ano 2026 

Anos seguintes 

Total 

206 097,68 € 

Projº GOP: Comparticipação de 

valores atualizados de passes da 

rede de transportes urbanos 

(serviço GIRO) 

17 174,81 € 

 

 

 

223 272,49 € 

 



  

 

 

 __________________________ 
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A senhora doutora Lina Bazelga disse que à partida não haverá qualquer 

responsabilidade criminal. Explicou depois que a responsabilidade será igual a 

qualquer outra quando se dá a garantia de um imóvel a um banco. ---------------------   

O senhor vereador Desidério Silva perguntou se o imóvel será feito pela 

cooperativa em cima de um terreno cujo direito de superfície é do município. -------  

A senhora doutora Lina Bazelga respondeu afirmativamente. ---------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou se o banco quer apenas o direito de 

superfície, ou se também quer o imóvel. --------------------------------------------------  

A senhora doutora Lina Bazelga respondeu que o banco quer a propriedade plena 

do imóvel. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva perguntou se o município tem de assumir a 

dívida da cooperativa se o processo correr mal. -----------------------------------------  

A senhora doutora Lina Bazelga respondeu afirmativamente. ---------------------------  

O senhor presidente disse que o financiamento do Interreg só é disponibilizado 

quando as faturas são apresentadas, sendo que o reembolso é feito diretamente 

para o banco. Explicou depois que na realidade não será muito o tempo em que as 

verbas estão soltas. Referiu ainda que o banco só cede o dinheiro à Martrain 

mediante a apresentação dos autos de medição da obra, sendo que depois o 

empreiteiro emite as respetivas faturas. Esclareceu ainda que as faturas são 

posteriormente remetidas para o líder do grupo que, depois de as analisar, paga o 

respetivo valor. -------------------------------------------------------------------------------      

O senhor vereador Desidério Silva disse que a obra ficará inacabada se houver 

uma falha na cadeia, o que poderá levar a que o banco fique com as duas 

propriedades: o direito de superfície e a obra inacabada. Perguntou depois como é 

que se libertam depois os imóveis. ---------------------------------------------------------  

A senhora doutora Lina Bazelga disse que o município controla este tipo de 

situações se estiver na direção. ------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o problema deste controle é que a 

autarquia também assume a responsabilidade, inclusivamente sobre as dívidas 

existentes. ------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora doutora Lina Bazelga disse que esse é o reverso da medalha, o que de 

resto já acontece quando o município dá a garantia dos imóveis ao banco, mas 

salientou que assim a autarquia controla a questão ao fazer parte da direção.  -----  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que o município vai ficar sempre agarrado 

a esta decisão pelo facto de fazer parte da direção. Lembrou depois que por 
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enquanto só se está a falar da primeira porção do investimento: o tanque e um 

edifício de apoio. Referiu seguidamente que, segundo percebeu, depois há de 

haver um outro empréstimo para a parte do edifício da escola. ------------------------   

O senhor presidente disse que o edifício da escola ainda está na fase de 

candidatura. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que a escola deveria ser a prioridade 

absoluta. --------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se devia ter começado por aí. -----------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que começar pelo tanque é subverter todo 

o processo. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que no limite o município tem de assumir 

tudo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que se trata de um projeto megalómano e 

que tem estado a correr de forma atabalhoada, um pouco à margem da vontade do 

município e da comunidade local. Deu seguidamente o exemplo de se ter agora 

verificado que a receita da Martrain provém na sua grande maioria do município. 

Explicou ainda que a receita tem estado a ser utilizada para pagar à 

administração da cooperativa, o que o preocupa. Considerou também que se trata 

de uma bola de neve que já está muito grande, pelo que talvez fosse de ponderar 

colocar um ponto final neste processo. Lembrou depois que se trata de um 

património do município que se calhar pode ser direcionado para outro tipo de 

investimentos e de obras. -------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se tem de tomar uma decisão sobre as 

responsabilidades que os membros da câmara municipal vão assumir, quer se trate 

de responsabilidades passadas, quer futuras. Lembrou ainda que o município já 

cedeu trezentos mil euros à cooperativa e os avanços são poucos. Afirmou 

seguidamente que logo na altura se questionou se o banco iria aceitar as garantias 

inicialmente faladas, pelo que começa a ter algum receio que se venha a 

concretizar um cenário menos bom para a autarquia. Referiu ainda que depois os 

munícipes poderão confrontar os membros da câmara municipal por esta decisão. ---  

O senhor presidente disse que a obra feita no local cobre os duzentos mil euros. ---  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que na obra não estão duzentos mil euros. --   

O senhor presidente disse que os administradores garantem que o investimento 

está coberto pelo Interreg, tendo o banco já recebido uma parte, salvo erro, 

vinte e quatro mil euros, valor que foi diretamente transferido do centro de 
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gestão do Interreg para o banco. ----------------------------------------------------------    

O senhor vereador Desidério Silva disse que assim o município terá de entrar para 

a direção da cooperativa. Explicou depois que foi dos primeiros a querer que este 

projeto se efetivasse, mas tem algumas dúvidas de todo este processo, 

nomeadamente na questão de a autarquia fazer parte da direção da cooperativa.---    

O senhor vereador Victor Ferraz disse que também não é garantido que a 

cooperativa aceite que o município faça parte da direção. ------------------------------    

O senhor vereador Desidério Silva disse que a cooperativa deve aceitar tudo, uma 

vez que não tem outra hipótese. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que iria votar contra. ------------------------  

O senhor vice-presidente disse que talvez fosse melhor retirar este ponto para 

depois se tentar uma unanimidade sobre o mesmo. ---------------------------------------  

O senhor presidente disse que se poderia tentar agendar uma reunião entre os 

representantes da cooperativa e os membros da câmara municipal. --------------------  

O senhor vice-presidente disse que seria bom que esta reunião fosse feita, até 

para ficar bem claro que a câmara municipal foi até ao seu limite para tornar este 

projeto viável. --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho disse que se está a tentar fazer uma obra à 

custa da autarquia, ficando o município obrigado em todas as fases do projeto, 

inclusivamente na tentativa de obtenção dos empréstimos bancários necessários. ----  

O senhor presidente lembrou que apanhou este processo já numa fase de 

desenvolvimento, sendo que ainda hoje fica a saber determinados pormenores que 

desconhecia inicialmente. --------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que se poderia fazer a reunião, embora 

não esteja à espera que a cooperativa apresente algo de novo na mesma. ------------   

O senhor presidente disse que seria bom que a cooperativa ficasse a conhecer a 

opinião de cada membro da câmara municipal. --------------------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que a cooperativa iria ficar com a imagem 

de que o projeto não é aprovado porque os vereadores da oposição não deram o 

seu aval. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que não iria dizer nada disso. Referiu depois que iria 

explicar à cooperativa que a câmara municipal tem algumas dúvidas sobre o 

projeto. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora doutora Lina Bazelga disse que a garantia poderia ser temporária, uma 

vez que a cooperativa poderia mais tarde trocar a garantia inicial pelo edifício 
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administrativo, assim que o mesmo estivesse concluído. ---------------------------------  

O senhor vereador Desidério Silva disse que todos os membros da câmara 

municipal estão neste momento já a ver o filme. -----------------------------------------  

O senhor vice-presidente defendeu que se deveria dar aqui uma última hipótese, 

até porque o processo evoluiu nestes dois últimos meses. -------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse que a responsabilidade do município 

também foi aumentando, uma vez que a autarquia foi cedendo nalguns pontos. ------  

O senhor presidente disse que iria marcar a reunião para a próxima sexta-feira, 

explicando que existem algumas dúvidas sobre o projeto. -------------------------------   

O senhor vereador Desidério Silva disse que o membro da câmara municipal que 

viesse a integrar a direção também ficaria com responsabilidades acrescidas. -------  

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

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ----------------   

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – IMORTAL DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA = 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ----------------  

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 vereador Victor Ferraz 

por se considerar impedido, ausentou-se da sala. ----------------------------------------    

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO DESPORTO NO ALGARVE 

(AGDALG) – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e oito de outubro último, foi 

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

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

1. A “Associação” não tem fins lucrativos e tem como principal objetivo a promoção 

junto dos seus associados da prática do desporto, da defesa dos valores ligados à 

prática do mesmo e o fomento de um espírito coletivo de respeito pela relação 

equilibrada de tais valores; ----------------------------------------------------------------  

2. No âmbito dessa finalidade, forma os seus associados e informa os cidadãos em 
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geral, no sentido da promoção, conservação e fomento da prática desportiva; ---------  

3. Promove atividades de relevo junto dos associados e população em geral tendo a sua 

sede em Albufeira; ------------------------------------------------------------------------  

4. Coopera em várias iniciativas do nosso município, no âmbito de diversos projectos, 

mais concretamente no “Verão Desportivo” e “Marcha Corrida do Pai Natal”; ----------  

5. Compete ao “Município” no âmbito do apoio a atividades de interesse municipal 

apoiar e comparticipar através de Protocolos de Colaboração (art.º 67.º da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro) em atividades de interesse municipal, de natureza 

social, cultural e desportiva, ou outra (alínea b) n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 

de 18 de Setembro). -----------------------------------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere celebrar o Protocolo de Colaboração entre o 

Município de Albufeira e a Associação de Gestão do Desporto no Algarve através de um 

apoio com a verba de 6.000€.” ----------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo de colaboração nela 

referida, documento que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia 

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

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------   

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz que a seguir à votação 

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

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – ASSOCIAÇÃO CENTRO KARATÉ SHOTOKAN DO ALGARVE  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e oito de outubro último, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com a ASSOCIAÇÃO 

CENTRO KARATÉ SHOTOKAN DO ALGARVE, um Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo para apoio às atividades desportivas regulares 

desenvolvidas pelo Clube. ---------------------------------------------------------------------  

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. -------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2022; ------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação Centro Karaté 

Shotokan do Algarve.” ------------------------------------------------------------------------   

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 
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atribuição de uma comparticipação financeira no valor de onze mil, quinhentos e oitenta 

e sete euros destinada à execução do projeto desportivo na área da formação, a 

prestação de apoio humano e logístico, a disponibilização de transportes de acordo com 

o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de Passageiros do Município de 

Albufeira, bem como a disponibilização de uma verba no valor de oitocentos euros para 

apoio ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação, 

mediante entrega dos comprovativos da despesa realizada, limitada aos casos em que o 

município não disponibilize transporte. -------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – ATLÉTICO CLUBE DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e oito de outubro último, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o ATLÉTICO CLUBE 

DE ALBUFEIRA, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às 

atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. --------------------------------  

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. -------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 
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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 Atlético Clube de Albufeira.” -   

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de trinta mil, novecentos e 

cinquenta e um euros destinada à execução do projeto desportivo na área da formação, 

a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência 

de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil euros, 

bem como a disponibilização de uma verba no valor de dois mil euros para apoio ao 

aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação, 

mediante entrega dos comprovativos da despesa realizada, limitada aos casos em que o 

município não disponibilize transporte. -------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – BELLAVISTA DESPORTIVO CLUBE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e oito de outubro último, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o BELLAVISTA 
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DESPORTIVO CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para 

apoio às atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. -----------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. -------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2022; -----------------------------------------------------------------------   

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. ---------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Bellavista Desportivo Clube. --   

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 quatro mil e quarenta e 

quatro euros destinada à execução do projeto desportivo na área da formação, a 

disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de 

Veículos de Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil euros, bem 

como a disponibilização de uma verba no valor de oitocentos euros para apoio ao aluguer 

de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação, mediante 

entrega dos comprovativos da despesa realizada, limitada aos casos em que o município 

não disponibilize transporte.------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – CBA - CLUBE BASQUETE DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em dezanove de agosto último, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o CLUBE DE 

BASQUETE DE ALBUFEIRA, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 

para apoio às atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube.------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. --------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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 
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social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2022; -----------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube de basquete de 

Albufeira.” -------------------------------------------------------------------------------------  

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de vinte e um mil, trezentos e 

quarenta e cinco euros destinada à execução do projeto desportivo na área da 

formação, dez mil euros destinada à participação da Equipa Sénior Masculino no 

Campeonato Nacional da 1.ª Divisão (CNB1), a prestação de apoio humano e logístico nas 

atividades especificamente consideradas de interesse municipal, a disponibilização de 

transportes de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de 

Passageiros do Município de Albufeira até um limite de dez mil euros, bem como a 

disponibilização de uma verba no valor de oito mil euros para apoio ao aluguer de 

viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação, mediante entrega 
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dos comprovativos da despesa realizada, limitada aos casos em que o município não 

disponibilize transporte. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que há uma redução de quase cinquenta mil 

euros de um ano para o outro, pelo que perguntou se não teria havido algum erro. 

Explicou ainda que os seniores passam de vinte e cinco mil euros para dez mil 

euros, mas, no entanto, subiram de divisão. Afirmou seguidamente que o mini 

basquete não consta, embora o clube tenha mini basquete. -----------------------------   

O senhor vice-presidente disse que falta o projeto do mini basquete. Explicou 

depois que também faltam cinco mil euros relativos aos seniores. Referiu 

seguidamente que o projeto do mini basquete tem o valor de oito mil euros, valor 

igual ao do Imortal Basket Club. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que no ano passado este projeto contou 

com vinte mil euros. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor vice-presidente disse que se tratou de um valor excessivo. Considerou 

depois que o valor adequado será entre os oito mil euros e os dez mil euros, até 

pelo número de inscrições que o clube apresenta. Explicou ainda que estes valores 

estão ainda sujeitos a uma revisão e que depois será feita uma adenda com o valor 

final. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – IMORTAL BASKET CLUBE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e sete de outubro último, 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o IMORTAL 

BASKET CLUBE, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às 

atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. ---------------------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. --------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  
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3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2022; -----------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 

desenvolvimento da atividade desportiva, garantindo-se a necessária transparência 

das condições que presidem à respetiva atribuição e a prossecução do interesse 

público que a informa. ---------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Imortal Basket Clube.” --------   

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 quarenta e seis mil, trezentos 

e cinquenta euros destinada à execução do projeto desportivo na área da formação, 

cento e vinte mil euros destinada à participação da Equipa Sénior masculina no 

Campeonato Nacional Liga Betclic, dez mil euros destinada à participação da Equipa 
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Sénior B Masculino no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, sessenta mil euros 

destinada à participação da Equipa Sénior Feminina no Campeonato Nacional Liga 

Betclic, dez mil euros destinada ao projeto Academia Imortal Basket, dez mil euros 

destinada ao projeto Minibasquete – Minis em Movimento, dez mil euros para apoio ao 

aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação, 

mediante entrega dos comprovativos da despesa realizada, limitada aos casos em que o 

Município não disponibilize o respetivo transporte, e a disponibilização de transportes 

de acordo com o Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de Passageiros do 

Município de Albufeira até um limite de dez mil euros. -------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – JUDO CLUBE DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e oito de outubro último, foi 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Judo Clube de 

Albufeira, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às 

atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. ---------------------------------  

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. --------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 
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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 Judo Clube de Albufeira.” 

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo nela referida, documento do qual fica cópia arquivada na 

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

Constatou-se no mesmo documento serem obrigações do Município de Albufeira a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de treze mil, seiscentos e trinta 

e quatro euros destinada à execução do projeto desportivo na área da formação, a 

prestação de apoio humano e logístico nas atividades especificamente consideradas de 

interesse municipal, a disponibilização de transportes de acordo com o Regulamento 

Municipal de Cedência de Veículos de Passageiros do Município de Albufeira, bem como 

a disponibilização de uma verba no valor até oitocentos euros para apoio ao aluguer de 

viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação, mediante entrega 

dos comprovativos da despesa realizada, limitada aos casos em que o município não 

disponibilize transporte. ----------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – LUEL – ARTE EM MOVIMENTO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL, 

DESPORTIVA E SOCIAL DE ALBUFEIRA – PROPOSTA = 
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Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e sete de outubro último, 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com a LUEL – Arte em 

Movimento, um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às 

atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo Clube. ---------------------------------    

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

1. Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

nos termos do artigo 79.º n.º 1, da Constituição da República Portuguesa. --------------  

2. De acordo com o previsto no regime jurídico das Autarquias Locais e da 

Transferência de Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, as 

autarquias locais têm atribuições nomeadamente nos domínios dos tempos livres e 

do desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento. ----------------------------  

3. Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da transferência de Competências 

do Estado, as autarquias locais têm a competência de apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na 

área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  

5. As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras na área do 

desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte das entidades concedente, de 

acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

6. Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelas autarquias locais 

devem ser objeto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos enunciados no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 

atual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. O apoio financeiro global às atividades desportivas, em que se insere o presente 

Contrato Programa, foi aprovado no orçamento e Plano de Atividades do Município 

para o ano de 2022; ------------------------------------------------------------------------   

8. Ao elaborar o presente contrato, o Município visa definir critérios prioritários de 

atribuição de benefícios, vistos como forma de assegurar que todos os clubes 

elegíveis sejam tratados em plano de igualdade na distribuição de apoios ao 
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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 a LUEL – Arte em Movimento.” 

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 cinco mil, seiscentos e 

quarenta e sete euros destinada à execução do projeto desportivo na área da 

formação, a prestação de apoio humano e logístico nas atividades especificamente 

consideradas de interesse municipal, a disponibilização de transportes de acordo com o 

Regulamento Municipal de Cedência de Veículos de Passageiros do Município de 

Albufeira, bem como a disponibilização de uma verba no valor de oitocentos euros para 

apoio ao aluguer de viaturas para transporte das respetivas equipas afetas à formação, 

mediante entrega dos comprovativos da despesa realizada, limitada aos casos em que o 

município não disponibilize transporte. -------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO 

2022 – RICARDO TEODÓSIO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vice-presidente da câmara, em vinte e sete de outubro último, 

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

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA pretende celebrar com o Piloto RICARDO 

TEODÓSIO um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio às 

atividades desportivas regulares desenvolvidas pelo piloto. --------------------------------    

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

1. Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo 

aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças. ----------  

2. A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto determina que, os apoios ou 

comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do 

desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo.------  

3. O regime jurídico dos contratos programa de desenvolvimento desportivo que 
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titulam os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais 

encontra-se previsto no artigo 47.º da Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto e no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual. -----   

4. Reunidas certas circunstâncias e verificados determinadas condições, algumas das 

atividades desenvolvidas, na área do desporto, por pessoas singulares podem ser 

beneficiárias da concessão de apoios e de patrocínios financeiros. ---------------------  

5. Para efeitos de planeamento das condições do apoio da autarquia, na área do 

desporto, de forma a desenvolver e implementar as disposições consagradas na Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto – Lei n.º 237/2009, de 1 de outubro, na 

sua redação atual, é inequívoca a vantagem de elaborar e aprovar um regulamento, 

nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e da 

alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e com observância dos artigos 116.º a 119.º do Código de Procedimento 

Administrativo (CPA), que permita a uniformização de procedimentos e garanta uma 

eficaz, lógica e transparente mobilização e utilização dos recursos públicos, com 

vista à sua otimização. ---------------------------------------------------------------------  

6. Em face do supra exposto, assegurando o princípio da transparência e igualdade, 

propõe-se a atribuição e concretização destes apoios a atletas que se apresentem 

individualmente e com resultados merecedores, mediante a execução de Contratos 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, uma vez que será sempre uma mais-valia 

porquanto o seu empenho contribui para a divulgação do Município, bem como 

incentiva através do exemplo que é proporcionado aos nossos jovens a importância 

da atividade em prol da saúde, criando uma dinâmica Desportiva no Concelho que se 

quer ativo. ----------------------------------------------------------------------------------  

7. O Segundo Outorgante é um conceituado desportista que, na modalidade de 

“Automobilismo” tem participado no Campeonato Nacional de Ralis, tendo obtido 

continuamente resultados de grande gabarito, como sejam o de Tri-Campeão 

Nacional de Ralis, Vencedor do FIA Iberian Rally Trophy, Vice-Campeão Nacional de 

Ralis, entre outros, propondo-se a defender o título de Campeão Nacional de Rally 

em 2021. ------------------------------------------------------------------------------------   

8. Pretende o Município contribuir ativamente, através dos Contratos Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, para a sustentabilidade dos projetos desportivos que 

acrescentem valor ao município enquanto polo de excelência para a prática 

desportiva, sendo ainda de ter em conta o impacto mediático e promocional criado 

por esta modalidade, bem como os resultados obtidos pelo Segundo Outorgante. -----    
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 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere autorizar a elaboração do respetivo 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Piloto Ricardo Teodósio.” -----   

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 quarenta mil euros. ------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= DIREITO DE PREFERÊNCIA – CASA PRONTA – RATIFICAÇÃO DE  

DESPACHO = 

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

despacho proferido pelo senhor presidente da câmara, em dezoito de outubro último, 

através do qual determinou informar Casa Pronta de que esta edilidade não pretende 

exercer o direito de preferência sobre um prédio urbano situado na Rua 5 de Outubro, 

Freguesia de Paderne, descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira e 

Olhos de Água sob o número 2510 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o 

artigo número 1461, e, conforme o disposto no número três do artigo trigésimo quinto 

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

aquele despacho para ratificação pela Câmara Municipal. -----------------------------------   

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

 

= PARCERIAS – MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.  

– MINUTA = 

Foi apresentada a minuta do acordo de parceria a celebrar com a MEO – Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A., que regula os termos e condições em que os 

colaboradores do Município poderão aderir ao Serviço MEO, 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 Victor Ferraz sugeriu que se poderia aproveitar para fazer um 

protocolo que pudesse permitir o alargamento e a abertura de postos para as 

ligações de fibra ótica, isto para disseminar mais a nível da cidade e promover os 

nómadas digitais, o que seria uma mais-valia e um fator de atração para o período 

fora de época, dado que assim se poderiam atrair mais trabalhadores para a 

cidade. Disse depois que lhe parece estranha a cláusula 7, relativa ao período de 

B – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS 
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vigência e que refere: ”O presente Acordo produz efeitos a partir da data da sua 

assinatura e vigora pelo prazo de 1 (um) ano, a menos que qualquer das Partes 

manifeste à outra Parte a sua oposição à renovação do Acordo (…)”, e perguntou 

se não deveria ser renovável por períodos de um ano. Considerou seguidamente que 

o texto parece um bocado estranho, é um período de um ano, mas qualquer das 

partes manifesta a sua oposição à renovação, mas como não está prevista a 

renovação, não pode manifestar oposição àquela. Defendeu também que deve estar 

contemplada a possibilidade de renovação e isso não consta no texto. ----------------  

O senhor vice-presidente disse que se trata do texto habitual para estes casos. 

Afirmou seguidamente que a ideia dos nómadas digitais é boa, particularmente 

durante o inverno. Considerou depois que esta questão deve ser tratada num outro 

acordo a celebrar. ---------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, manifestar concordância com os termos propostos 

para o acordo de parceria, cuja minuta se aprova, podendo, em consequência, a 

mesma ser outorgada e produzir todos os efeitos nela previstos. ----------------------   

= OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO - CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO 

DE TÍTULO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À ATIVIDADE 

DE VENDA AMBULANTE, RESTAURAÇÃO E BEBIDAS NÃO SEDENTÁRIA, 

ARTÍSTICA E ARTESÃ – PRORROGAÇÃO E ISENÇÃO DE TAXAS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vereador Ricardo Clemente, em vinte e cinco de outubro último, 

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

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

1. Por deliberação da Digníssima Câmara Municipal de Albufeira, de 21 de fevereiro de 

2022, foi aprovada a Proposta do Sr. Vereador do Pelouro, por forma à manutenção 

(prorrogação), pelo período de 6 (seis) meses (após o término do prazo do direito de 

ocupação do espaço público) do título de ocupação do espaço público destinado à 

atividade de venda ambulante, restauração e bebidas não sedentária, artística e 

artesã, atribuído no âmbito do último procedimento concursal; -------------------------  

2. O grupo de trabalho constituído contínua, nesta data, a elaborar os elementos tido 

como essenciais, nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 21.º do Regulamento das 

Atividades de Comércio a Retalho e Restauração e Bebidas Não Sedentários do 

Município de Albufeira, tendentes ao início do procedimento do concurso público 

para atribuição de título de ocupação do espaço público destinado à atividade de 

venda ambulante, restauração e bebidas não sedentária, artística e artesã; -----------  

3. A manutenção da titularidade do direito já atribuído aos agentes económicos no 
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âmbito do presente, se nos afigura continuar a ser a possibilidade que melhor 

pretenderá assegurar os interesses quer do Município, quer dos titulares dos 

direitos já atribuídos; ---------------------------------------------------------------------  

4. Deve tal matéria ser objeto de deliberação da digníssima Câmara Municipal de 

Albufeira, nos termos do artigo 56.º do Regulamento; ----------------------------------  

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

5. Nos municípios algarvios e, no Município de Albufeira em particular, verifica-se um 

desequilíbrio sazonal fruto, essencialmente, da flutuação anual da atividade 

turística; -----------------------------------------------------------------------------------  

6. Importa criar mecanismos que minimizem os efeitos de tal desequilíbrio na economia 

local; ----------------------------------------------------------------------------------------  

7. É necessário que o Município de Albufeira crie medidas de apoio aos agentes 

económicos do setor terciário, por forma a criar condições de subsistência das 

atividades económicas durante o período de maior dificuldade. -------------------------    

PROPONHO QUE: -----------------------------------------------------------------------------  

A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere: --------------------------------------  

 Aprovar nova manutenção (prorrogação), pelo mesmo período de 6 (seis) meses ou, 

até término do procedimento concursal para atribuição de título de ocupação do 

espaço público (o que se verificar primeiro), do título de ocupação do espaço público 

destinado à atividade de venda ambulante, restauração e bebidas não sedentária, 

artística e artesã, atribuído no âmbito do último procedimento concursal, mantendo 

o seu titular todos os direitos e deveres já decorrentes da sua atribuição; -----------  

 Propor à Digníssima Assembleia Municipal (nos termos do disposto na alínea a), n.º 1 

do artigo 33.º e alínea b), n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro) 

que determine a isenção, nos meses de novembro de 2022 a março de 2023 

(inclusive), do pagamento das taxas de ocupação da via pública previstas no 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Albufeira, nomeadamente: 

na Secção II, sob o título “Ocupação da via pública para exibições artísticas”, do 

Capítulo III, no que respeita à atividade de artesão e atividade artística; no ponto 

3.3.12 - “Reboques e semi-reboques, incluindo auto-caravanas, roulottes e carrinhas-

bar estacionados para exercício de comércio, indústria e prestação de serviços, por 

cada veículo e por dia ou fracção — 25,00”, na Secção III, sob o título “Outras 

ocupações do solo e do subsolo”, do Capítulo III, no que respeita a Restauração e 

Bebidas Não Sedentária; no Capítulo IX, sob o título “Venda Ambulante”, no que à 

Venda Ambulante diz respeito.” -----------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO ENTRE OS MESES 

DE NOVEMBRO DE 2022 E FEVEREIRO DE 2023 – REQUERIMENTO DE  

MANUEL COSTA = 

De Manuel Costa foi apresentado um requerimento, datado de onze de outubro último, 

através do qual solicita a isenção do pagamento das mensalidades entre novembro de 

dois mil e vinte e dois e fevereiro de dois mil e vinte e três, relacionadas com a sua 

banca de artesanato e bijuteria, na Rua Cândido dos Reis. ----------------------------------   

Este requerimento encontrava-se instruído com uma informação subscrita pela senhora 

chefe da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa, do 

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

“Vem o requerente solicitar isenção de pagamento da OVP com venda ambulante para os 

meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro e fevereiro de 2023. Para o efeito o 

requerente junta comprovativos de doença. Face ao exposto, sugere-se o envio do 

presente pedido para apreciação e aprovação em reunião de câmara.” ---------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, deferir o 

pedido. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

= PROTOCOLOS – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 1389 –  

S. JOSÉ - FERREIRAS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e seis de outubro último, foi 

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

“O Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1389 - S. José - Ferreiras, através do 

documento anexo, vem reiterar o desenvolvimento das atividades na freguesia de 

Ferreiras, Concelho de Albufeira, que visem o crescimento integrado dos jovens que 

fazem parte deste movimento, com base no método Baden-Powell e com o voluntariado 

característico dos seus membros. ------------------------------------------------------------   

Solícita o apoio desta Edilidade através da atribuição de uma comparticipação 

financeira no valor de 10.000 euros, para possibilitar a prossecução dos seus fins 

estatuários preconizada pela celebração de Protocolo de Colaboração. --------------------  

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

1. Que mesmo com as dificuldades inerentes à pandemia COVID-19 e os sucessivos 

períodos de isolamento o Agrupamento não deixou de proporcionar aos seus jovens a 

aprendizagem natural que os próprios reclamam, mesmo dentro da nova 

C – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL 
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“normalidade”, isto é, com recurso a todas as regras impostas pela Direção Geral de 

Saúde e todas as autoridades competentes; ---------------------------------------------   

2. A relevância do Agrupamento enquanto elemento dinamizador do crescimento das 

crianças e jovens do concelho; ------------------------------------------------------------  

3. Que o Agrupamento presta um serviço de inegável valor cívico, cultural e social aos 

jovens do concelho de Albufeira; ---------------------------------------------------------  

4. Que ao longo do seu percurso, o Agrupamento tem desenvolvido atividades que 

fomentam a transmissão dos valores do Escutismo, nomeadamente os de confiança, 

lealdade, amizade, respeito pelos outros e pela natureza, obediência, sobriedade, 

boa educação, entre tantos outros; -------------------------------------------------------  

5. Que o agrupamento desenvolve um projeto sólido e contínuo, com grande aceitação 

na comunidade; -----------------------------------------------------------------------------  

6. Que Município deve apoiar projetos sólidos e coerentes, capazes de incutir nos mais 

jovens valores de cidadania que os preparem para uma sociedade cada vez mais 

exigente; -----------------------------------------------------------------------------------  

7. A aposta do Município de Albufeira na Juventude; --------------------------------------  

8. Que a alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

confere competência à Câmara Municipal para 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; ------------------  

9. Que a presente proposta cumpre o estipulado no art.º 72.º do Sistema de Controlo 

Interno deste Município, conforme a documentação em anexo; -------------------------   

10. Conforme a distribuição SGDCMA/2022/25843 a despesa encontra-se cabimentada 

com a referência 00979/2022; -----------------------------------------------------------  

11. A despesa enquadra-se no seguinte Código do Centro de Custos 031100093403. ------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal delibere apoiar o Corpo Nacional de Escutas - 

Agrupamento 1389 - S. José - Ferreiras nos seguintes termos: ----------------------------  

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 10.000,00 

(dez mil euros) para apoio ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de 

atividades do Agrupamento, para o corrente ano; ----------------------------------------  

2. Delibere outorgar a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município de Albufeira e o CNE – Agrupamento 1389 - S. José - Ferreiras; -----------   

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 
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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.” -----------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO MUSICAL E DE EVENTOS CULTURAIS DE 

ALBUFEIRA - AMECA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de outubro último, foi 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, a Associação Musical e de 

Eventos Culturais de Albufeira solicita a esta Câmara Municipal a atribuição de uma 

comparticipação financeira, para o ano de 2022, que viabilize o desenvolvimento das 

atividades da associação. ---------------------------------------------------------------------  

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

1. O desenvolvimento cultural do concelho terá que ser alicerçado nas estruturas 

locais e respectivas dinâmicas; ------------------------------------------------------------  

2. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a 

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

3. A requerente é uma associação sem fins lucrativos; -------------------------------------  

4. A associação tem vindo a acreditar-se como uma instituição multidisciplinar onde a 

cultura e o lazer se associam para melhor servir a comunidade, sejam os associados, 

seja a população concelhia e mesmo regional; --------------------------------------------  

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; --------------------------------------------------------------------  

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

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara delibere: -----------------------------------------------------------  

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 3 500,00 

(três mil e quinhentos euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o 

Município de Albufeira e Associação Musical e de Eventos Culturais de Albufeira. ----  
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2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das 

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

Públicos, 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.” -  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DE PESQUISA E ESTUDO DA ORALIDADE  

– PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de outubro último, foi 

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

“Através de documentação anexa à presente proposta, a Associação de Pesquisa e 

Estudo da Oralidade solicita a esta Câmara Municipal a atribuição de uma 

comparticipação financeira, para o ano de 2022, que viabilize o desenvolvimento das 

atividades da associação. ---------------------------------------------------------------------  

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

1. O desenvolvimento cultural do concelho terá que ser alicerçado nas estruturas 

locais e respectivas dinâmicas; ------------------------------------------------------------  

2. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a 

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

3. A requerente é uma associação sem fins lucrativos; -------------------------------------  

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 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;--------------------------------------------------------------------  

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

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara delibere: -----------------------------------------------------------  

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 20 000 (vinte 

mil euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de 

Albufeira e Associação de Pesquisa e Estudo da Oralidade. -----------------------------  

2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das 

Disposições Legais previstas no disposto no artigo 2.º do Código dos Contratos 
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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.” -----------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO ARTEDOSUL – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de outubro último, foi 

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

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

1. A Associação Artedosul, é uma associação sem fins lucrativos, com sede no concelho 

de Albufeira; -------------------------------------------------------------------------------  

2. A Associação Artedosul tem por objeto a organização de espetáculos, a divulgação 

da música e o ensino da dança; ------------------------------------------------------------  

3. O Município de Albufeira salienta o valor da cultura como ativo essencial da 

sociedade e como motor do progresso; ---------------------------------------------------  

4. Se assume como fundamental a ação dos municípios na implementação e apoio a 

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

5. Que as alíneas o) e 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; -------------------------------------  

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

 --------------------------------------- PROPONHO -------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara delibere: -----------------------------------------------------------  

1. Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 6 000,00 (seis 

mil euros) e a outorga da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de 

Albufeira e a Associação Artedosul. ------------------------------------------------------  

2. Informar a entidade beneficiária de que fica obrigada ao cumprimento das 

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

Públicos, 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.” -----------------------------------------------------------------------------------  
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Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 

que se dá por integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

= PROTOCOLOS – APEXA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA EXCECIONAL 

DO ALGARVE – PROPOSTA = 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ----------------  

= CANDIDATURAS – CANDIDATURA “ALG-03-1406-FEDER-000030 – 

MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES PEDONAIS E CICLÁVEIS NA RUA 

ANTÓNIO ALEIXO E ARRUAMENTOS ENVOLVENTES” – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido foi apresentada uma informação, com 

origem na Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural, do seguinte teor: -   

“A digníssima Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta do Senhor Presidente, de 

31/03/2021, determinando a formalização da candidatura da operação “Melhoria das 

acessibilidades pedonais e cicláveis na Rua António Aleixo e arruamentos envolventes”, 

no âmbito do PAMUS, ao Programa Operacional do Algarve – CRESC Algarve 2020 

(condicionada à aprovação da digníssima Assembleia Municipal); bem como a inclusão da 

repartição da despesa, no Orçamento e GOP 2021-2025, de acordo com a 

calendarização prevista, bem como o início dos procedimentos tendentes à contratação 

de um empréstimo bancário para a componente não financiada do projeto, sujeito à 

aprovação dos respetivos órgãos competentes, na sua reunião do dia 06/04/2021. -------  

No dia 07/04/2021 foi formalizada a candidatura para esse fim com um investimento 

previsto de 5.136.831,27€. -------------------------------------------------------------------  

No dia 10/05/2022 foi o Município de Albufeira notificado de que a Comissão Diretiva 

do PO CRESC Algarve 2020, em 06/05/2021, havia aprovado a proposta de decisão, de 

admissão e aprovação da candidatura condicionada à apresentação de parecer favorável 

da E-REDES, dispondo o Município de 10 dias úteis para se pronunciar quanto à 

notificação. ------------------------------------------------------------------------------------  

Na sua reunião do dia 18/05/2021, a digníssima Câmara Municipal deliberou aprovar a 

proposta do Senhor Presidente, de 11/05/2021, determinando a desistência da 

candidatura “ALG-03-1406-FEDER-000016 – Melhoria das acessibilidades pedonais na 

Avenida Sá Carneiro” no âmbito do CRESC Algarve 2020, bem como a solicitação, à 

Autoridade de Gestão do PO CRESC Algarve 2020, da afetação do apoio FEDER 

previsto para a operação “ALG-03-1406-FEDER-000016 – Melhoria das acessibilidades 

pedonais na Avenida Sá Carneiro” à operação “ALG-03-1406-FEDER-000030 – Melhoria 
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das acessibilidades pedonais e cicláveis na Rua António Aleixo a arruamentos 

adjacentes”. -----------------------------------------------------------------------------------  

No dia 19/05/2021 foi remetida resposta para a Autoridade de Gestão do PO CRESC 

Algarve 2020 a comunicar que o Município de Albufeira concordava com a proposta de 

decisão emitida quanto à candidatura. Foi ainda informando que o Município pretendia 

desistir da operação “ALG-03-1406-FEDER-000016 - Melhoria das acessibilidades 

pedonais na Avenida Sá Carneiro”, solicitando que a verba de FEDER afeta à operação 

(304.750,00€), fosse transferida para a operação “ALG-03-1406-FEDER-000030 - 

Melhoria das acessibilidades pedonais e cicláveis na Rua António Aleixo e arruamentos 

envolventes”. ----------------------------------------------------------------------------------  

No dia 27/05/2021 a formalização da candidatura “Melhoria das acessibilidades 

pedonais e cicláveis na Rua António Aleixo e arruamentos envolventes” foi apreciada e 

aprovada pela digníssima Assembleia Municipal. ---------------------------------------------  

No dia 31/05/2021 foi o Município de Albufeira notificado da decisão final da Comissão 

Diretiva do dia 28/05/2021, com a aprovação da transferência de verbas da operação 

“ALG-03-1406-FEDER-000016 - Melhoria das acessibilidades pedonais na Avenida Sá 

Carneiro” para a operação “ALG-03-1406-FEDER-000030 - Melhoria das 

acessibilidades pedonais e cicláveis na Rua António Aleixo e arruamentos envolventes”, 

com uma comparticipação FEDER no montante de 832.850€. Foi ainda remetido o 

Termo de Aceitação que para assinatura e devolução no prazo de 30 dias úteis, após o 

envio do parecer favorável E-REDES (elemento em falta, que condiciona a aprovação da 

candidatura). ----------------------------------------------------------------------------------  

No dia 14/07/2021 foi remetido para a Autoridade de Gestão do PO CRESC Algarve 

2020 a resposta enviada pela E-REDES, tendo sido solicitada a prorrogação do prazo 

para envio do Termo de Aceitação em mais uma semana. ------------------------------------  

No dia 16/07/2021 foi o Município de Albufeira notificado da decisão de aprovação da 

prorrogação do prazo para envio do Termo de Aceitação assinado. ------------------------   

No dia 09/08/2021 foi remetido para a Autoridade de Gestão do PO CRESC Algarve 

2020 o parecer final da E-REDES, tendo o Município sido notificado, no dia 11/08/2021 

de que a operação havia ultrapassado todas as condicionantes. -----------------------------  

No dia 22/09/2021 foi o Município de Albufeira notificado de que a Comissão Diretiva 

do PO CRESC Algarve 2020 havia aprovado, em 08/09/2021, a alteração financeira da 

operação “Melhoria das acessibilidades pedonais e cicláveis na Rua António Aleixo e 

arruamentos envolventes” após a aplicação da atualização dos Custos de Referência e 

da incorporação do investimento elegível não comparticipado na comparticipação 
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aprovada, com uma comparticipação FEDER no montante de 1.250.000€. Foi ainda 

relembrada a necessidade de envio do Termo de Aceitação assinado. ---------------------  

No dia 28/10/2021 foi o Município de Albufeira notificado de que a Comissão Diretiva 

do PO CRESC Algarve 2020 havia aprovado, em 08/10/2021, a alteração financeira da 

operação após o cálculo dos aumentos de taxa constantes da 2.ª fase de implementação 

da Orientação de Gestão n.º 24, com uma comparticipação FEDER no montante de 

1.500.000€. Foi ainda relembrado que ainda se encontrava por assinar e enviar o Termo 

de Aceitação da operação. --------------------------------------------------------------------  

No dia 22/08/2022 foi o Município de Albufeira notificado com a seguinte informação 

”Tendo em consideração que o Programa se encontra em “overbooking” aplicando-se 

neste caso os habituais princípios da concorrência em função da maturidade e estado 

de avanço das operações, e a caminhar para a sua fase final, terminando a elegibilidade 

das despesas dentro de aproximadamente 15 meses, solicita-se que a resolução destas 

condicionantes seja efetivada, ou indicada a respetiva desistência, até ao próximo dia 

16 de setembro, data a partir da qual poderemos considerar a operação sem condições 

de execução, avançando com o respetivo descomprometimento.” O Município de 

Albufeira teria assim de, até ao dia 16 de setembro de 2022 informar a Autoridade de 

Gestão do PO CRESC Algarve 2020 da sua intenção de desistir ou não da operação. -----  

No dia 16/09/2022 foi remetido para a Autoridade de Gestão do PO CRESC Algarve 

2020 a resposta com a informação da intenção de desistência da operação. --------------  

No dia 28/09/2022 foi o Município de Albufeira notificado de que a Comissão Diretiva 

do PO CRESC Algarve 2020, no dia 28/09/2022, procedeu ao descomprometimento da 

operação “ALG-03-1406-FEDER-000030 - Melhoria das acessibilidades pedonais e 

cicláveis na Rua António Aleixo e arruamentos envolventes”. -------------------------------  

Remete-se para conhecimento da digníssima Câmara Municipal.” ---------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou se sempre se confirmava que se 

tratava da troca de um projeto para outro. ----------------------------------------------  

O senhor presidente disse que uma situação é consequência da outra. ----------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que é referido na documentação que a 

verba de uma operação vai ser transferida para outra operação, ou seja, houve 

uma alteração que foi deferida. ------------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho confirmou esta situação. ----------------------------  

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

= BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR 2022-2023 – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e seis de outubro último, 



2 de novembro de 2022  

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

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

1. Existe um Regulamento específico recente, em vigor, para Atribuição de Bolsas de 

Estudo Ensino Superior do Município de Albufeira, o Regulamento n.º 974/2012, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série de 17 de outubro de 2022;-----------------  

2. De acordo com o n.º 1 do artigo 2.º e n.º 1 do artigo 3, do regulamento de Atribuição 

de Bolsas de Estudo a Estudantes do Superior do Município de Albufeira, aprovado 

pela Digníssima Câmara Municipal no dia 06 de setembro de 2022 e pela Digníssima 

Assembleia Municipal no dia 26 de setembro de 2022, estabelece que a Câmara 

Municipal determina os valores e número de candidaturas a bolsas de estudo a 

alunos do Concelho, que frequentem cursos superiores de TesP (Candidatura Anual), 

Licenciatura e Mestrados (Candidatura Anual); ------------------------------------------  

3. As candidaturas de Bolsa de Estudo - Curso Técnico Superior Profissional (TesP), 

não são consideradas como renovação, exigindo sempre uma candidatura anual; -------  

4. As candidaturas de Bolsa de Estudo - Mestrado, não são consideradas como 

renovação, exigindo sempre uma candidatura anual; -------------------------------------  

5. Está previsto o cabimento dos montantes necessários para Atribuição de Bolsas de 

Estudo a Estudantes do Superior do Município de Albufeira para posterior 

aprovação pela Digníssima Câmara Municipal e pela Digníssima Assembleia Municipal; -  

6. Está prevista a renovação das bolsas de estudo atribuídas no ano letivo anterior – 

Grau de Licenciatura, desde que se mantenham os requisitos previstos no art.º 8.º e 

nos termos do art.º 13.º, do regulamento e o publicitado no Edital das Listas 

Definitivas do ano letivo 2022-23 dos candidatos selecionados no processo de 

atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino Superior Iniciais – Grau de Licenciatura; ---  

7. É objetivo do Município de Albufeira a criação de medidas no âmbito social, que 

visem a promoção do desenvolvimento das igualdades de oportunidades no acesso ao 

Ensino Superior, no sentido de minimizar as diferenças socio económicas 

possibilitando a prossecução dos estudos ao nível superior; -----------------------------  

8. A alínea u) do n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, possibilita às Câmaras 

Municipais apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa 

ou outra; ------------------------------------------------------------------------------------  

9. A situação se enquadra nesta previsão legal. ---------------------------------------------  

PROPONHO -----------------------------------------------------------------------------------  

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------------  
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a) Atribuir 6 Bolsas de Estudo para Cursos Técnico Superior Profissional (TesP), no 

valor de 200€/mês, por um período de 10 meses, sendo estas candidaturas 

consideradas sempre iniciais, obrigando sempre a uma candidatura anual, uma vez 

que não está previsto no regulamento, a condição de renovação para estas bolsas de 

estudo; -------------------------------------------------------------------------------------  

b) Atribuir 40 Bolsas de Estudo para Grau de Licenciatura Iniciais, no valor de 

200€/mês, por um período de 10 meses; -------------------------------------------------  

c) Atribuir 15 Bolsas de Estudo para Grau de Mestre no valor de 150€/mês, por um 

período de 10 meses, sendo estas candidaturas consideradas sempre iniciais, 

obrigando sempre a uma candidatura anual, uma vez que não está previsto no 

regulamento, a condição de renovação para as bolsas de estudo – Grau de Mestre; ---  

d) Proceder à renovação das 75 candidaturas que se encontrem nesta condição, desde 

que se mantenham os requisitos previstos no art.º 8 e nos termos do art.º 13.º, do 

regulamento e o publicitado no Edital das Listas Definitivas do ano letivo 2022-23 

dos candidatos selecionados no processo de atribuição de Bolsas de Estudo do 

Ensino Superior Iniciais – Grau de Licenciatura; -----------------------------------------  

e) Aprovar a abertura do procedimento para atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino 

Superior Iniciais para Cursos Técnico Superior Profissional – TesP (Candidatura 

Anual), de Grau de Licenciatura, Grau de Mestrado (Candidatura Anual), e 

Renovações de Licenciaturas, definidas nas alíneas anteriores, para o ano letivo 

2022-2023, no valor total de 264.500,00€; ---------------------------------------------  

f) Aprovar o pagamento para o ano civil de 2023 da seguinte forma e nos seguintes 

valores: 12.000€ - TesP; 80.000€ - Licenciatura Iniciais; 22.500€ - Mestrado e 

150.000€ - Renovações de Licenciaturas; ------------------------------------------------  

g) Aprovar a abertura do período de candidaturas para atribuição de Bolsas de Estudo 

do Ensino Superior – Cursos TesP, Licenciaturas Iniciais e Mestrado para o ano 

letivo 2022-2023, por um período de 20 dias úteis, a iniciar no dia 12 de dezembro 

e a terminar impreterivelmente no dia 10 de janeiro de 2023, presencial e mediante 

agendamento; ------------------------------------------------------------------------------  

h) Aprovar a abertura do período de candidaturas para atribuição de Bolsas de Estudo 

do Ensino Superior – Renovações de Licenciatura para o ano letivo 2022-2023, por 

um período de 20 dias úteis, a iniciar no dia 12 de dezembro e a terminar 

impreterivelmente no dia 10 de janeiro de 2023, via on-line; ---------------------------  

i) Que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, se remeta à Assembleia Municipal, para aprovar a abertura do 
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procedimento para atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino Superior para o ano 

letivo 2022-2023, nos termos das alíneas anteriores;” ----------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz sugeriu que as renovações das bolsas de estudo 

viessem mais cedo, tendo em conta que é para ajudar as famílias e já começou o 

ano letivo. Sugeriu também que haja uma diferenciação positiva nos alunos que 

estão a estudar, porque não é a mesma coisa estar a estudar em Lisboa ou no 

Porto, ou estar na universidade em Faro ou Portimão, na perspetiva de, no futuro, 

haver uma diferenciação, alguns critérios, que dariam algum apoio, por exemplo, 

nas deslocações. ------------------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que a intenção do executivo 

permanente já era a de antecipar, mas o processo atrasou um pouco com a 

alteração ao regulamento que permitiu a inclusão de mais tipos de candidatos. Fez 

seguidamente votos para que no próximo ano isso possa acontecer logo mais cedo. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------   

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

Guedelha, com fundamento no facto de fazer parte da Comissão de Habitação, e 

invocando o previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do 

Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de 

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – PROCESSOS APRECIADOS EM COMISSÃO 

DE HABITAÇÃO DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica cópia arquivada 

na pasta de documentos respeitantes à presente reunião e que, em conclusão, refere o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------   

“Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara delibere, atribuir subsídio de 

arrendamento aos candidatos acima mencionados, nos termos propostos pela Comissão 

de Habitação, designadamente:---------------------------------------------------------------  

a) Aprovar a atribuição de subsídio de arrendamento às quatro candidaturas 

constantes no quadro em anexo e nos termos nele mencionado; -------------------------  

b) Aprovar o pagamento dos valores do subsídio de arrendamento, constantes no 

quadro anexo, até ao mês de dezembro de 2022 inclusive, devendo os valores 

correspondentes a novembro e dezembro de 2022, serem pagos no início do mês 

correspondente; ---------------------------------------------------------------------------  

c) Que as candidatas têm 10 (dias) após o primeiro pagamento do valor do subsídio 
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para apresentarem os correspondentes recibos da renda sob pena de ser suspensa a 

atribuição do subsídio.” --------------------------------------------------------------------  

Esta informação fazia-se acompanhar da ata e do quadro nela referidos, documentos 

que se dão por integralmente transcritos e dos quais fica cópia arquivada na pasta de 

documentos respeitantes à presente reunião. -----------------------------------------------   

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

informação dos serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---   

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

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

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CANDIDATURA  

N.º 45/2022 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo: -------------------------------------------------------------------------------------   

“Conclusão: A candidatura cumpre as condições/critérios estabelecidos no RASA para 

efeito ------------------------------------------------------------------------------------------   

Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: -----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 270,00€ (duzentos e setenta 

euros), à Candidatura N.º 45/2022 com efeito desde o início de agosto de 2022; -----  

b) Autorizar o pagamento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2022 devendo 

estes dois últimos serem pagos no início do mês correspondente.” ---------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

= SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO – ATRIBUIÇÃO – CANDIDATURA  

N.º 50/2022 – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Ação Social, foi apresentada 

uma informação que se dá por integralmente transcrita e da qual fica uma cópia 

arquivada na pasta de documentos respeitantes à presente reunião, e que conclui 

referindo: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Conclusão: A candidatura cumpre as condições/critérios estabelecidos no RASA. -------  

Face ao exposto, sugere-se que a digníssima Câmara Municipal, delibere: -----------------  

a) Atribuir subsídio de arrendamento, no valor mensal de 210,00€ (duzentos e dez 

euros), à Candidatura N.º 50/2022 com efeito a partir do início de outubro de 

2022; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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b) Autorizar o pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, 

devendo estes dois últimos serem pagos no início dos meses correspondentes. --------  

c) Que a candidata terá 10 (dez) dias após o pagamento da primeira mensalidade de 

subsídio para apresentar o correspondente recibo de renda.” --------------------------  

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

serviços, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ----------------------   

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

com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de 

Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 

sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 

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

= AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ESTUDANTES PARA O ANO LETIVO 2022/2023 

– MONTANTES A COMPARTICIPAR AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em dezoito de outubro, foi 

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

“Considerando:---------------------------------------------------------------------------------  

1. Que a atribuição de auxílios económicos é destinada a alunos inseridos em agregados 

familiares caracterizados por uma situação socioeconómica carenciada, com 

necessidade de comparticipações para fazerem face aos encargos com refeições, 

livros, material escolar, transporte e atividades complementares, relacionados com o 

prosseguimento da escolaridade; ----------------------------------------------------------  

2. Que nos termos da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33, da lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, compete à Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social escolar, 

designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 

económicos a estudantes; -----------------------------------------------------------------  

3. Que foram cumpridas as orientações emanadas do Despacho n.º 8452_A/2015 de 31 

de Julho, alterado pelos Despacho n.º 5296/2017 de 16 de Junho e Despacho n.º 

7255/2018 de 31 de Julho, do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da 

Educação; -----------------------------------------------------------------------------------   

4. Que os valores a atribuir para comparticipação de material escolar estão de acordo 

com o Despacho n.º 7255/2018 de 31 de Julho, Anexo III, do Gabinete da 

Secretária de Estado Adjunta e da Educação: Escalão A: 16€, Escalão B: 8€; ---------  

5. Que os valores a atribuir para comparticipação de visita de estudo estão de acordo 

com o Despacho n.º 7255/2018 de 31 de Julho, Anexo III, do Gabinete da 
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Secretária de Estado Adjunta e da Educação: Escalão A: 20€, Escalão B: 10€; --------  

6. De acordo com a legislação e com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 

7255/2018 será necessário disponibilizar, aos Agrupamentos Escolares, um 

montante para fazer face ao reembolso de despesas com material escolar e visitas 

de estudo, referente ano letivo 2022/2023. ---------------------------------------------   

PROPONHO -----------------------------------------------------------------------------------  

Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar: --------------------------------------   

a) A listagem de atribuição dos Auxílios Económicos para o ano letivo 2022/2023; ------  

b) Cabimentar o valor de 19.000,00€ (dezanove mil euros), cujo pagamento do 

respetivo valor, aos Agrupamentos Escolares, deverá ser da seguinte forma: 

Agrupamento Albufeira Poente – 4.806,00€ (quatro mil oitocentos e seis euros); 

Agrupamento de Escolas de Ferreiras – 3.144,00€ (três mil cento e quarenta e 

quatro euros) e Agrupamento de Escolas de Albufeira – 11.050,00€ (onze mil e 

cinquenta euros).” --------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da listagem nela referida, documento que se dá por 

integralmente transcrito e do qual fica cópia arquivada na pasta de documentos 

respeitantes à presente reunião. -------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------   

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 

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

= TRANSPORTES ESCOLARES – ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALBUFEIRA  

– PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha foi apresentada uma proposta do 

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

“Considerando: --------------------------------------------------------------------------------  

 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 Município de Albufeira aderiu ao Programa EGA - Educar para uma Geração 

Azul, desenvolvido pela Fundação Oceano Azul e pelo Oceanário de Lisboa; ------------   

 Que o Programa promove a literacia do oceano nos alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico, com o objetivo de qualificar uma geração de cidadãos que será a mais 

conhecedora, consciente, responsável e ativa relativamente ao oceano e à sua 

conservação; -------------------------------------------------------------------------------  

 Que no âmbito do Programa acontecem ações de formação em diversos módulos: 
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presencial e à distância; -------------------------------------------------------------------  

 Que o Município ficou responsável pela facilitação da comunicação entre a Fundação 

e os Agrupamentos, atribuição de transportes no âmbito da Formação de 

Professores e outras iniciativa no âmbito do Projeto EGA, apoio financeiro para 

aquisição de manuais para alunos e outro apoio logístico que se verifique necessário.--  

 Que o trabalho extraordinário se encontra devidamente cabimentado 

(SGDCMA/2022/56103). ------------------------------------------------------------------  

 A informação positiva do Encarregado de Viaturas (SGDCMA/2022/56103). ----------  

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------  

A Digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere autorizar a realização do 

transporte a partir da Escola Secundária de Albufeira e respetivo regresso, para 40 

docentes: --------------------------------------------------------------------------------------  

 Dia 26 de Novembro - Escola Secundária de Albufeira/Oceanário de Lisboa, com 

saída de Albufeira às 06h30 e chegada às 22h00.” --------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------   

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

com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de 

Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 

sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 

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

= TRANSPORTES ESCOLARES – AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA 

– PROPOSTA = 

Foi apresentado um documento subscrito pela senhora vereadora Cláudia Guedelha 

através do qual, invocando o previsto na alínea u) do artigo trigésimo terceiro do Anexo 

I da Lei setenta e cinco, barra, dois mil e treze de doze de setembro, propõe que a 

câmara municipal autorize a disponibilização de transportes solicitados pelos 

agrupamentos de escolas de Albufeira, para efetuar visitas de estudo/deslocações, 

durante o mês de novembro de dois mil e vinte e dois. --------------------------------------   

A proposta continha um mapa das visitas de estudo a realizar durante o mês 

suprarreferido pelas entidades mencionadas, documento que se dá por integralmente 

transcrito, e da qual fica uma cópia arquivada na pasta de documentos respeitantes à 

presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------   

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 

regressou à sala. -----------------------------------------------------------------------------   
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= LIVROS - “UMA HISTÓRIA COM MUITOS MILHÕES DE ANOS – DO 

OCEANO TETHYS AO BARROCAL DO ALGARVE” – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em dezassete de outubro último, foi 

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

“Considerando: --------------------------------------------------------------------------------  

1 - que os Municípios de Albufeira, Loulé, Silves, e a Universidade do Algarve, estão a 

desenvolver trabalhos para a preparação de um dossier de candidatura conjunta do 

território Algarvensis a Geoparque Mundial da UNESCO, o qual compreende as 

freguesias do interior dos três concelhos; --------------------------------------------------  

2 - que para que o território em causa possa ser aceite pela UNESCO como 

“Geoparque”, há a necessidade de criar evidências efetivas de que o aspirante 

Geoparque Algarvensis, funciona como todas as valências de um geoparque há pelo 

menos um ano antes da apresentação da candidatura; --------------------------------------  

3 - que o Município de Albufeira tem competências para assegurar, incluindo a 

possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, 

administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, 

paisagístico e urbanístico do município, bem como, de alienar bens moveis, e promover e 

apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com 

atividades económica de interesse municipal,  de acordo com as alíneas t), cc) e ff) do 

número 1, do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, que estabelece o 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, na sua atual redação; ------------------------------  

4 - que nos termos das competências delegadas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal 

de Albufeira, na Reunião de Câmara de 18 de Outubro de 2021, alínea w): “Promover a 

publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, que 

salvaguarde e perpetuem a história do município”, e tendo em conta a importância dos 

valores geológicos presentes no concelho de Albufeira, nomeadamente no Planalto do 

Escarpão, decidiu o Sr. Presidente da Câmara, editar um livro de âmbito científico, que 

apresenta à comunidade em geral a história geológica daquele lugar, devidamente 

enquadrada na candidatura do território Algarvensis a Geoparque Mundial da UNESCO;     

5 - que sendo de grande relevância apresentar e divulgar o projeto Geoparque 

Algarvensis, e a importância do Planalto do Escarpão, enquanto um dos dez principais 

geossítios que irão ser referenciados na candidatura do território Algarvensis a 

Geoparque Mundial da UNESCO, faz com que o livro agora editado “Uma História com 

Muitos Milhões de Anos, Do oceano Tethys ao barrocal do Algarve”, se assuma como um 

excelente instrumento de comunicação dessa mensagem, não só a nível local, mas 
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também a nível regional e nacional; -----------------------------------------------------------  

6 - que o Município de Albufeira tendo competências para alienar bens, e havendo o 

interesse da divulgação do seu património natural, considera-se que será oportuno que 

o livro referido nos pontos anteriores possa ser vendido nos pontos de venda do 

Município de Albufeira, nomeadamente: na Biblioteca Municipal, Museu Municipal de 

Arqueologia, Postos Municipais de Turismo, e CIAC – Centro de Informação Autárquico, 

sugerindo-se que o valor de venda ao público seja pelo preço custo, acrescido de IVA à 

taxa legal: 6,13€+IVA; ------------------------------------------------------------------------  

Assim, proponho à digníssima Câmara Municipal de Albufeira que aprove no âmbito da 

legislação acima mencionada: -----------------------------------------------------------------  

a) a oferta do livro “Uma História com Muitos Milhões de Anos, Do oceano Tethys ao 

barrocal do Algarve”, às entidades descritas no anexo 1; --------------------------------  

b) que o preço de venda ao público do livro “Uma História com Muitos Milhões de Anos, 

Do oceano Tethys ao barrocal do Algarve”, nos pontos de venda do Município de 

Albufeira, nomeadamente na Biblioteca Municipal, Museu Municipal de Arqueologia, 

Postos de Turismo, e CIAC – Centro de Informação Autárquico ao Consumidor, seja 

fixado em 6.13€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.” ------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------------  

 

= INDEMNIZAÇÕES – PROCESSO DE SINISTRO N.º 21/2020  

– REQUERIMENTO = 

Por Algitor – Actividades Turísticas, Limitada foi apresentado um requerimento, 

datado de três de fevereiro de dois mil e vinte, pelo qual solicita indemnização por 

danos sofridos no seu imóvel sito na Rua Almirante Gago Coutinho, número 23, em 

virtude das obras realizadas na Travessa do Mar, há quatro ou cinco anos, que 

originaram infiltrações na sua propriedade. -------------------------------------------------   

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 no âmbito do presente e, consequentemente, indemnizar a 

Requerente. ------------------------------------------------------------------------------------  

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 

D – DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTENCIOSO 
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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 13/2022  

– REQUERIMENTO = 

Por Diogo Almeida foi apresentado um requerimento, datado de quinze de abril de dois 

mil e vinte e dois, pelo qual solicita indemnização por danos sofridos na sua viatura 

quando circulava, no dia doze de abril de dois mil e vinte e dois, pela Rua Dunfermline 

onde se encontrava uma vala de obras com alguma água, e tentando evitar a colisão com 

este buraco embateu com a parte frontal e seguidamente com a traseira da sua viatura.  

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 ocorrido e, consequentemente, indemnizar o Requerente, 

acompanhando assim a posição assumida pela Seguradora desta Edilidade, comunicada a 

04/10/2022. ----------------------------------------------------------------------------------  

Sendo, sem mais, o que se submete à consideração superior de V.Exa.. --------------------  

Dessa deliberação de intenção, deve o Requerente ser notificado para se pronunciar, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no artigo 121.º e seguintes 

do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------------------------  

Deve, igualmente, dessa deliberação de intenção, ser notificada a sociedade Altice 

Portugal S.A., na qualidade de Contrainteressada, de modo a que a mesma adote os 

procedimentos adequados tendentes ao apuramento da eventual responsabilidade dos 

respetivos serviços pelos danos ocorridos na esfera jurídica do Requerente.” ------------  

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 33/2022  

– REQUERIMENTO = 

Por Ângela Antunes foi apresentado um requerimento, datado de quinze de setembro 

de dois mil e vinte e dois, pelo qual solicita indemnização por danos sofridos na sua 

viatura devido à queda de fragmentos do teto da garagem do edifício dos Paços do 

Concelho que caíram em cima de outra viatura e embateram também na sua viatura. -----  
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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 deliberar 

assumir a responsabilidade pelo sinistro ocorrido e, consequentemente, indemnizar a 

Requerente pelos danos ocorridos, no montante de € 237,97 (duzentos e trinta e sete 

euros e noventa e sete cêntimos). ------------------------------------------------------------   

Dessa deliberação de intenção, deve a Requerente ser notificada, com dispensa de 

audiência dos interessados, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 124.º 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. ------------------------------------------  

 

= TRÂNSITO – RUA DOS CAÇADORES, FREGUESIA DE FERREIRAS  

– ALTERAÇÃO – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de outubro último, foi 

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

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

1. A linha 5 da nova rede de transportes urbanos de Albufeira (GIRO) passa na Rua 

dos Caçadores, em Ferreiras, servindo assim, quer a EB1,2,3 de Ferreiras e zona 

envolvente, quer a zona da Malhada Velha; -----------------------------------------------  

2. A rua dos Caçadores possui uma largura bastante reduzida, não permitindo o 

cruzamento do autocarro com qualquer outra viatura; -----------------------------------  

3. O início efetivo da nova concessão da rede de transportes urbanos de Albufeira 

ocorrerá a 1 de dezembro de 2022; ------------------------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

1. Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a alteração de sentido de 

trânsito de dois sentidos para um sentido, na Rua dos Caçadores, passando a mesma 

a efetuar-se no sentido nascente-poente (da zona da Igreja de Ferreiras para a 

zona da Malhada Velha), sendo instalada a sinalização que consta na planta em 

anexo; --------------------------------------------------------------------------------------  

2. Que seja deliberado igualmente pela Digníssima Câmara Municipal que esta 

alteração de sentido de trânsito produza efeitos a partir de 21 de novembro de 

E – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS 
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2022.” --------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse querer deixar uma nota para os 

documentos oficiais porque já não existem Escolas EB 1,2,3, nem Escolas EB 2,3, 

uma vez que foi alterada a nomenclatura já há 2 ou 3 anos, e agora só existem 

Jardins de Infância, Escolas Básicas e Escolas Secundárias. Explicou depois que a 

escola referida será então a Escola Básica de Ferreiras e essa é a nomenclatura 

oficial das escolas, sendo que nos documentos oficiais também tem de constar 

essa nomenclatura correta e oficial. -------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------   

= TRÂNSITO – NUM TROÇO DA RUA JOSÉ PINTO SIMÕES, FREGUESIA DE 

ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte e sete de outubro último, foi 

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

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

1. As paragens da rede de transportes urbanos (GIRO) que atualmente se situam na 

Rua Paul Harris, junto ao Centro de Saúde, obrigam à paragem dos autocarros em 

plena via; -----------------------------------------------------------------------------------  

2. A paragem de autocarros em plena via, conforme referido no ponto anterior, origina 

graves congestionamentos, com uma dimensão ainda maior na época alta de 

Albufeira; ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Os congestionamentos referidos no ponto anterior impedem a entrada e saída de 

viaturas para o Centro de Saúde de Albufeira e serviço de urgências aí existente, 

pondo em perigo a segurança e saúde de pessoas; ---------------------------------------  

4. Existe possibilidade de alteração da localização das paragens existentes para a Rua 

José Pinto Simões e para a Rua Nuno Vieira, respetivamente, desde que na primeira 

seja alterado o sentido de trânsito, de forma a permitir a paragem do autocarro 

sem que exista qualquer interrupção de trânsito; ----------------------------------------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

1. Que a Digníssima Câmara Municipal delibere aprovar a alteração de sentido de 

trânsito de dois sentidos para um sentido, num troço da Rua José Pinto Simões, 

passando a mesma a efetuar-se no sentido sul-norte, criando-se estacionamento 

longitudinal do lado direito e zona de paragem de autocarro, sendo instalada a 

sinalização que consta na planta em anexo; -----------------------------------------------  

2. Que seja deliberado igualmente pela Digníssima Câmara Municipal que esta 

alteração de sentido de trânsito produza efeitos a partir de 21 de novembro de 
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2022.” --------------------------------------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------   

= NATUREZA DE CAMINHOS – CAMINHO SITUADO NA ZONA DA QUINTA 

DA PALMA, ALMEIJOAFRAS, FREGUESIA DE PADERNE – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte de outubro último, foi 

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

“Foi submetido pelo requerente, Nuno Miguel Fernandes Figueira, através da 

Distribuição SGDCMA/2022/19524, um pedido de esclarecimento sobre a natureza 

pública ou privada de um caminho, na zona da Quinta da Palma - Almeijoafras – Paderne.   

Após análise da planta apresentada, constatou-se que o caminho em causa não consta da 

lista de bens imóveis do Município, pelo que se procedeu à averiguação da sua natureza. -  

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

1) O caminho assinalado pela requerente não possui topónimo no GeoPortal do Município 

de Albufeira; -------------------------------------------------------------------------------  

2) Não consta na lista de bens imóveis do Município qualquer referência ao referido 

“caminho”; ----------------------------------------------------------------------------------   

3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa 6 da 

distribuição acima referida; ---------------------------------------------------------------   

4) Na informação Jurídica consta o seguinte: -----------------------------------------------  

“Da análise realizada à ficha esquemática inserida na etapa 4, bem como do que resulta 

da Certidão Permanente junta na mesma etapa, parece resultar claro que tanto o troço 

identificado como troço 1 bem como o troço identificado como troço 2 detêm 

características para ser denominados e classificados como públicos. ----------------------  

O caminho em causa sempre serviu, há mais de cinquenta anos, todas as pessoas que por 

ele pretendessem passar, ininterruptamente e sem oposição de ninguém, isso significa 

que tal caminho é público desde tempos imemoriais. ----------------------------------------  

De acordo com o entendimento, que acolhe o entendimento da Jurisprudência, 

designadamente, o Assento do STJ de 19-04-1989, DR, I, de 2-6-1989 BMJ, 386º-121) 

através do qual resultou que são públicos “ os caminhos que, desde tempos imemoriais 

estão no uso direto e imediato do público” e é este o padrão que a Edilidade tem 

seguido para classificar os Caminhos como detendo características públicas. Apesar 

das correntes jurisprudenciais que se desenvolveram fixou-se jurisprudência no 

sentido de considerar públicos desde que seja utilizado livremente por todas as 
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pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assim em face do exposto sugere-se que se considere tanto o troço 1 como o troço 2 

como caminhos públicos, desenvolvendo-se os procedimentos conducentes à sua 

fixação.“ ---------------------------------------------------------------------------------------  

Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho, nos termos do parecer jurídico emitido, detém 

características para que seja considerado de natureza pública.” ---------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------   

= NATUREZA DE CAMINHOS – QUE SE INICIA NO CAMINHO PÚBLICO 

DENOMINADO “ESTRADA DA NORA” E QUE TERMINA JUNTO AO PRÉDIO DO 

REQUERENTE - FREGUESIA DE FERREIRAS – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor presidente da câmara, em vinte de outubro último, foi 

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

“Foi solicitado pela, DPGU/DFV, através da Distribuição SGDCMA/2022/34976, “Se o 

caminho a norte da propriedade, que assinalo na cor vermelha e que junto em anexo é 

público ou privado” – Ferreiras. --------------------------------------------------------------  

Após análise da planta apresentada, constatou-se que o caminho em causa não consta da 

lista de bens imóveis do Município, pelo que se procedeu à averiguação da sua natureza. -  

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

1) O caminho assinalado pela requerente não possui topónimo no GeoPortal do Município 

de Albufeira; -------------------------------------------------------------------------------  

2) Não consta na lista de bens imóveis do Município qualquer referência ao referido 

“caminho”; ----------------------------------------------------------------------------------   

3) Por parte dos serviços da DAVEGF foram anexados todos os documentos 

necessários para o enquadramento jurídico da natureza do caminho em causa, de 

acordo com o procedimento adotado desde 2009 e que se encontram na etapa 3.6 da 

distribuição acima referida; --------------------------------------------------------------   

4) Na informação Jurídica consta o seguinte: -----------------------------------------------  

“Em resposta ao solicitado esclarece-se: ----------------------------------------------------  

O presente pedido já tinha sido formulado em SGD 2020/3492 tendo à data sido 

solicitado que fosse entregue elementos conforme se transcreve o teor da etapa 5.5 

do referido SGD “Após analise deste processo, e no sentido de esclarecer e apurar 

alguns fatos que podem ser essenciais na obtenção de uma avaliação jurídica, solicita-

se que seja anexo a Certidão Predial, bem como a caderneta do prédio em apreço. Deve 
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o requerente nos termos que vêm previstos no Código do Procedimento Administrativo 

assim o fazer e referir em que qualidade o faz, porquanto não se apura se é 

proprietário ou terceiro.” ---------------------------------------------------------------------  

Não se encontrando a referida Certidão do Prédio 17755/20120316 do Registo Predial 

de Albufeira no presente SGD, consultou-se a base de dados e apurou-se que em sede 

de confrontações o mesmo a Nascente confronta com Caminho. Em face do exposto e 

pese embora não esteja registado no nosso Inventário, após consultada as duas fichas 

esquemáticas que já tinham sido elaboradas sobre o referido troço esclarece-se que o 

mesmo detém condições para ser registado no nosso inventário como Caminho publico. 

O mesmo desenvolve-se entre dois prédios e não ocupa qualquer área privada.” -----------  

Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere no sentido de 

considerar que o caminho, nos termos do parecer jurídico emitido, detém 

características para que seja considerado de natureza pública.” ---------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------  

 

= FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA, EM VÁRIOS LOCAIS, EQUIPAMENTOS 

E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA (LOTE 9) – PROPOSTA = 

Subscrita pelo senhor vereador Ricardo Clemente, em vinte e quatro de outubro último, 

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

“Considerando:---------------------------------------------------------------------------------  

1. Que em 05 de maio de 2022 deu-se início à prestação dos serviços de segurança e 

vigilância humana por contrato celebrado entre o Município de Albufeira e a 

empresa Ronsegur, Rondas e Segurança, Lda., que se junta como Anexo 1 e se dá 

totalmente aqui como reproduzido. -------------------------------------------------------  

2. Estabelece a alínea b), do n.º 1, da Cláusula 19.ª, do Caderno de Encargos do 

Concurso Público com referência DPMV/2022/33, como obrigação principal do 

prestador de serviços, a obrigação da configuração do fornecimento indicado na sua 

proposta, obrigando-se também a garantir os padrões de qualidade e quantidade dos 

serviços contratados e a subalínea i), da alínea a), do n.º 1, da Cláusula 22.ª, do 

Caderno de Encargos, a obrigação do cocontratante na colocação de pessoal afecto 

ao serviço em conformidade com os horários contratados. ------------------------------  

3. Cumprindo o estabelecido no n.º 1, do artigo 325.º, do Decreto-Lei n.º 18/2002, de 

29 de janeiro, na sua atual redação, Código dos Contratos Públicos (CCP), que, se o 

F – DIVISÃO DE POLÍCIA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA 
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cocontratante não cumprir de forma exata e pontual as obrigações contratuais ou 

parte delas por facto que lhe seja imputável, deve o contraente público, notifica-lo 

para cumprir dentro de um prazo razoável. ----------------------------------------------  

4. Nas funções acometidas ao Gestor do Contrato, nomeadamente, ao elencado no n.º 

4, do artigo 290.º-A, do CCP, foi elaborado o Relatório n.º 003/22 CI, onde se 

propõem as medidas corretivas que no momento se revelaram adequadas 

relativamente ao incumprimento perpetrado no Lote 9, que se junta como Anexo 2 e 

se dá como totalmente reproduzido. ------------------------------------------------------  

5. Foi enviado à empresa Ronsegur, Rondas e Segurança, Lda., por correio eletrónico, 

ofício/Notificação, rececionada em 03.10.2022, conforme estipula o artigo 325.º, do 

CCP, concedendo o prazo até à 07h00 de dia 04/10/2022, para cumprir ou 

responder o que lhe provesse, que se junta como parte integrante como Anexo 3. ----  

6. A empresa Ronsegur, Rondas e Segurança, Lda., respondeu no dia 03.10.2022, por 

correio eletrónico, que iria cumprir a partir da data estipulada, a execução do 

contrato; -----------------------------------------------------------------------------------  

7. No dia 22.10.2022, sucedeu novamente uma falha no serviço, que consistiu na falta 

de comparência de um funcionário vigilante à hora contratada 07h00, que impediu a 

abertura normal de portas do Centro de Saúde de Albufeira o que 

consequentemente impediu a realização de atos médicos, nomeadamente consultas 

clínicas, atos de ambulatório, acesso a medicamentos a ministrar em atos 

médicos/ambulatório, acesso a vacinas a ministrar aos utentes no Centro de 

Vacinação da COVID-19/Gripe, em suma todo o acesso dos utentes ao equipamento.--  

Importa ainda clarificar que: -----------------------------------------------------------------  

O incumprimento do contrato verifica-se sempre que as obrigações contratuais não são 

cumpridas ou executadas nos termos estipulados. O incumprimento diz-se definitivo 

quando a prestação em falta se torna impossível ou quando o contraente público tenha 

perdido o interesse na prestação em falta. --------------------------------------------------  

O incumprimento pode ser total ou parcial, consoante abranja a violação de todas ou 

apenas de uma parte das obrigações contratuais, tratando-se isto, de apenas uma 

distinção meramente descritiva, não se associando a essas formas de incumprimento 

disciplinas diferentes. Constitui igualmente um caso de incumprimento definitivo a não 

realização das prestações contratuais em falta depois da “notificação para cumprir”. 

Utilizando assim a fórmula do n.º 1, do artigo 325.º, do CCP, todas estas formas 

consubstanciam o de não cumprimento. ------------------------------------------------------  

O contrato administrativo é fonte de obrigações jurídicas, pelo que, o não cumprimento 
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das obrigações contratuais comporta consequências jurídicas, sendo que estas 

traduzem-se no possível acionamento ou na efetivação da responsabilidade contratual 

do cocontratante. -----------------------------------------------------------------------------  

Entende-se por responsabilidade contratual ou administrativa, o dever jurídico que 

recai sobre um dos outorgantes e que consiste em ter que responder pelo 

incumprimento definitivo, pelo cumprimento defeituoso ou tardio das obrigações 

contratuais, o que poderá consubstanciar em aplicação das designadas sanções 

contratuais. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Princípio da legalidade das sanções contratuais, consagram-se, nos termos da lei, 

correspondendo ao exercício de um poder público exteriorizado pela forma do acto 

administrativo, nos artigos 302.º, alínea d) e 307.º, n.º 2, alínea c, ambos do CCP, sendo 

estes dois casos referentes à resolução unilateral do contrato por inexecução do 

contrato, assumindo uma carga sancionatória nos termos do artigo 333.º do CCP. --------  

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------  

Que a digníssima Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------------  

1) Nos termos do regime aplicável ao incumprimento reiterado do contrato por facto 

imputável ao cocontratante, por motivos de relevante interesse público, a título 

sancionatório, estabelecido pelo artigo 325.º, n.ºs 1 e 2 conjugado com alínea a), do 

n.º 1, do artigo 333.º, ambos do CCP, a Resolução do Contrato para Aquisição de 

Serviços de Vigilância e Segurança Humana, em vários Locais, Equipamentos e 

Eventos do Município de Albufeira apenas na parte que concernem o Lote 9 – Centro 

de Saúde de Albufeira (Edifício Principal), celebrado entre o Município de Albufeira 

e a Ronsegur, Rondas e Segurança, Lda., com produção de efeitos no dia 30 de 

novembro de 2022;” -----------------------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse concordar com esta interrupção de serviço, 

uma vez que não foi cumprido aquilo que estava estipulado e questionou qual é a 

alternativa que está prevista para eliminar esta ocorrência ou fazer com que ela 

não volte a acontecer. Perguntou ainda se o executivo permanente já tem alguma 

coisa prevista a este respeito. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que esta é uma obrigação do executivo 

permanente, dado que a empresa não cumpriu em vários lotes, nomeadamente no 

lote em apreço, o que provocou alguns constrangimentos. Explicou depois que a 

solução é agora lançar novo concurso noutros moldes para dar resposta cabal às 

necessidades. Referiu seguidamente que a senhora vereadora Cláudia Guedelha 

resolveu os problemas que a empresa provocou. ------------------------------------------  
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A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que não se sabe neste momento qual 

será a nova empresa e se vai ser competente. Afirmou seguidamente que será 

sempre desejável que a autarquia tenha recursos internos para resolver este tipo 

de problemas inesperados. Explicou depois que todas as soluções têm de ser 

encontradas em conjunto com o ACES, uma vez que é esta entidade que gere o 

centro de saúde propriamente dito. --------------------------------------------------------  

O senhor presidente disse que esta empresa efetivamente não serve. ----------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que ficou garantida a abertura do 

centro de saúde às oito horas na eventualidade de algum segurança falhar. ---------   

O senhor presidente disse que não é só no centro de saúde que tem havido 

problemas e lembrou que também têm acontecido alguns casos nas escadas 

rolantes, no parque de estacionamento dos Olhos de Água, etc. Afirmou depois 

que só no Edifício dos Paços do Concelho é que estas empresas não têm falhado, 

sítio onde até seria menos grave se ocorresse uma falha.  -----------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha disse que a situação da abertura do centro 

de saúde acabou por se resolver, embora a última falha tenha ocorrido num fim-

de-semana.  ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Ricardo Clemente disse que esta empresa já tinha prestado 

serviços ao município anteriormente, embora não tivesse sido a melhor empresa. 

Explicou depois que a empresa concorreu e ganhou com os critérios que estavam 

definidos, pelo que o município teve naturalmente de aceitar o resultado final. 

Afirmou seguidamente que depois começaram a surgir problemas, pelo que os 

contratos foram sendo rescindidos, sobrando apenas o do parque de 

estacionamento dos Olhos de Água. Explicou ainda que este último contrato poderá 

ser rescindido na eventualidade de também nele serem detetadas falhas da 

empresa. --------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------   

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – THAIBEACH TABUÍNHAS, LIMITADA  

- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente da 

câmara, em vinte de outubro último, através do qual determinou autorizar a emissão da 

licença especial de ruído a Thaibeach Tabuínhas, Limitada, para a realização de evento 

Sunset, no Apoio de Praia da Rocha Baixinha Nascente, Albufeira, nos dias vinte e um e 

vinte e três de outubro 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 
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treze, de doze de setembro, remeteu aquele despacho para ratificação pela câmara 

municipal. --------------------------------------------------------------------------------------   

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

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – THAIBEACH TABUÍNHAS, LIMITADA  

- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO = 

Foi apresentado um documento contendo despacho proferido pelo senhor presidente da 

câmara, em vinte e sete de outubro último, através do qual determinou autorizar a 

emissão da licença especial de ruído a Thaibeach Tabuínhas, Limitada, para a realização 

de evento Sunset, no Apoio de Praia da Rocha Baixinha Nascente, Albufeira, nos dias 

vinte e oito e trinta de outubro de dois mil e vinte e dois, e, conforme o disposto no 

número três do artigo trigésimo quinto do Anexo I da Lei setenta e cinco, barra, dois 

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

câmara municipal. ------------------------------------------------------------------------------   

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

= LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – THAIBEACH TABUÍNHAS, LIMITADA  

– 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 Thaibeach 

Tabuínhas, Lda., cumpre informar o seguinte: -----------------------------------------------  

- pretende o requerente a realização de eventos designados por Champions Tour e 

Sunset’s com animação musical no apoio de praia da Rocha Baixinha Nascente, a 

ocorrerem nos dias 4, 11 e 18 de novembro, das 22h00 às 02h00, e nos dias 6, 13 e 20 

de novembro, das 18h00 às 22h00, respetivamente; ----------------------------------------   

- considera-se que o presente pedido se insere na tipologia de atividade ruidosa 

temporária na proximidade de edifícios de habitação, que é interdita aos sábados, 

domingos e feriados, e nos dias úteis entre as 20h e as 08h, nos termos conjugados do 

disposto na alínea b) do artigo 3.º e na alínea a) do artigo 14.º do Regulamento Geral do 

Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro;---------------------   

- o presente pedido apenas poderá ser satisfeito se a Câmara Municipal conceder uma 

Licença Especial de Ruído, nos termos do artigo 15.º do RGR; ------------------------------  

- pelo exercício deste tipo de atividade ruidosa temporária deverá ser cobrada uma 

taxa diária de 75€ (sábados, domingos e feriados), nos termos da Secção I do Capítulo 

XI da Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de Albufeira que consta do 

Regulamento n.º 395-A/2010 publicado na II Série do Diário da República de 3 de Maio 
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de 2010.” --------------------------------------------------------------------------------------  

Este processo encontrava-se ainda instruído com as minutas de Alvarás de Licença 

Especial de Ruído, documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais 

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

O senhor presidente perguntou se não tem havido reclamações. -----------------------  

O senhor vice-presidente respondeu negativamente e acrescentou que era 

importante dizer que quando recebe estes pedidos de licenças especiais de ruído 

tinha o cuidado de pedir informações aos serviços para saber se há alguma 

reclamação anterior. Referiu que este evento será num local isolado, na Praia da 

Rocha Baixinha, e não tem havido reclamações de ruído rigorosamente nenhumas. --  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, deferir o 

pedido nos precisos termos da mesma. -----------------------------------------------------  

 

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO 

ADMINISTRATIVO EM VALE PEDRAS – RECEÇÃO DEFINITIVA = 

Relativamente a esta empreitada, adjudicada à empresa Habipro, Construção Civil, 

Limitada, com cessão da posição contratual à empresa Telhabel, Construções, S.A., foi 

apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção definitiva, datado de catorze 

de outubro de dois mil e vinte e dois, pelo qual se constata que todos os trabalhos se 

encontram em satisfatório estado de execução e conservação, não tendo sido detetada 

a existência de defeitos da obra, razão porque a obra é considerada em condições de 

ser recebida, no todo, definitivamente. ------------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva. ------------   

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE QUARENTA 

FOGOS EM PADERNE – RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL = 

Relativamente a esta empreitada, executada pela empresa Ferreira Construção, S.A., 

foi apresentado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória parcial, datado 

de dez de outubro de dois mil e vinte e dois, pelo qual se constata que a obra não se 

encontra em condições de ser recebida provisoriamente na presente data na medida em 

que existem os defeitos de obra patentes no anexo I apresentado, concedendo ao 

empreiteiro o prazo de quinze dias para os corrigir não começando o prazo a correr 

antes do decurso do prazo para apresentação de reclamação ou reservas ou da decisão 

do dono de obra que sobre elas incida. -------------------------------------------------------  

Foi apresentada no ato da vistoria a reclamação constante do anexo II ao presente 

auto com a informação por parte da comissão de receção provisória da empreitada, 

G – DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
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documentos que se dão por integralmente transcritos e dos quais fica uma cópia 

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

Logo que os trabalhos de correção dos defeitos estejam concluídos, há lugar a novo 

procedimento de receção provisória. ---------------------------------------------------------   

O senhor vereador Victor Ferraz disse ter analisado a documentação 

relativamente a este ponto e a confusão é que os empreiteiros dizem que a 

segunda vistoria não tem valor legal porque houve a primeira e os nossos técnicos 

dizem que os empreiteiros não executaram os incumprimentos, não conseguiram 

suprimir os incumprimentos. A dúvida que o senhor vereador Victor Ferraz 

colocava era saber se os serviços acham que eles têm razão ou não para não 

seguir esta segunda vistoria e se não se devia ter esperado, como costuma 

acontecer, que era a haver a primeira vistoria, e depois na reunião para fazer o 

auto de receção provisória, então avaliar-se o que está feito e o que não está 

feito e a partir daí, então dar novo prazo. O que o senhor vereador Victor Ferraz 

disse ter tido a perceção de que se tinha passado logo para a segunda vistoria, 

antes de fazer essa reunião do auto de receção. ----------------------------------------  

O senhor vereador António Coelho interveio dizendo que tinha um comentário a 

fazer e uma questão. Continuou afirmando que a construção dos quarenta fogos em 

Paderne tinha sido adjudicada à empresa Ferreira Construções, S.A. pelo valor de 

três milhões, setecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco euros e 

vinte e cinco cêntimos. A obra, já se sabia nesta altura, ficou em quatro milhões 

e cem mil euros, ou seja, mais trezentos e setenta e quatro mil duzentos e 

sessenta e dois euros em trabalhos complementares. A pergunta objetiva que fazia 

era para quando é que estava prevista a entrega dos apartamentos às pessoas e 

se iria ser feita em breve. ------------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha respondeu afirmativamente. -------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz perguntou, relativamente a este assunto, como é 

que iriam fazer a receção. ------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente respondeu que seria como se diz no auto. ------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz continuou dizendo que os empreiteiros não 

fizeram as alterações, as fotos mostravam que ainda existiam defeitos. -------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha afirmou que a única questão que lá estava 

para resolver tem a ver com a parte exterior dos espaços verdes. --------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que havia também nas varandas: havia uma 

varanda que mete água e só se aperceberam disso agora quando choveu. -------------  
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O senhor presidente disse que por isso é que se tratava de receção provisória 

parcial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que os empreiteiros não estavam a aceitar 

esta indicação dos serviços de que tinham de fazer as correções que estavam nas 

fotos porque dizem que deviam fazer a receção à mesma porque tudo o que foi 

previsto na primeira vistoria foi cumprido, portanto queriam que a obra fosse 

recebida nesta fase. O senhor vereador Victor Ferraz sublinhou estar apenas a 

alertar para esta divergência. --------------------------------------------------------------  

A senhora vereadora Cláudia Guedelha interveio dizendo que a receção era parcial 

precisamente por isso, porque se não já teria vindo a definitiva porque já estava 

tudo pronto. ----------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente interveio dizendo que se não, acionava-se a garantia para 

resolver estas questões que estão menos bem ou que estão mal, que 

essencialmente são os pavimentos e um poste. -------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de receção provisória parcial. ---  

O senhor vereador Victor Ferraz disse que está impedido no ponto seguinte, mas 

queria tecer alguns comentários antes de declarar o impedimento. Explicou depois 

que se trata de uma revisão de preços feita quatro anos depois de a obra ser 

realizada, tendo sido uma obra que teve muitos incumprimentos a nível de prazos e 

a todos os níveis, conforme se pode ver nos quadros, em que a execução estava 

prevista para junho, agosto e setembro, e derrapou para novembro e dezembro. 

Questionou seguidamente se passados estes quatro anos ainda se vai fazer revisão 

de preços relativamente a uma situação em que houve muitos incumprimentos. 

Terminou dizendo que o valor não é elevado, mas que se trata mais do princípio. ---  

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

com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de 

Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 

sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva 

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO 

JARDIM DE INFÂNCIA DOS OLHOS DE ÁGUA – REVISÃO DE PREÇOS 

DEFINITIVA – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com o assunto em título referido foi apresentada uma informação, com 

origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais, do seguinte teor: -------------   

“Após cálculo da revisão de preços da obra mencionada em epígrafe efetuada por esta 
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Edilidade “Ampliação do Edifício do Jardim de Infância dos Olhos de Água”, e ao abrigo 

da cláusula 35.º do caderno de encargos, o cálculo de revisão de preços definitivamente 

é de 4.225,35€ mais IVA, o favor do empreiteiro. ------------------------------------------  

Deste modo, submete-se à aprovação da Exma. Câmara Municipal, o cálculo da revisão. 

De preços e o pagamento de 4.225,35€ mais IVA, relativos à revisão de preços da 

empreitada supracitada.” ---------------------------------------------------------------------  

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

informação e nos termos da mesma, aprovar o cálculo da revisão de preços 

definitiva no valor de quatro mil, duzentos e vinte e cinco euros e trinta e cinco 

cêntimos, acrescido de IVA, a favor do empreiteiro e autorizar o respetivo 

pagamento. ------------------------------------------------------------------------------------  

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação 

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

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA CRECHE DA 

GUIA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO – INFORMAÇÃO = 

Relacionada com este assunto e com origem na Divisão de Edifícios e Equipamentos 

Municipais, 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: -------------------------------------------------------------  

“Com base no artigo 374.º do Código de Contratos públicos e no artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º 36/2022 de 20 de maio, tendo em conta o exposto, considera-se que a 

justificação invocada pelo empreiteiro é aceitável e julga-se ser razoável o pedido de 

prorrogação de prazo de 45 dias para a conclusão da empreitada. -------------------------   

Propõe este serviço que seja concedido ao empreiteiro a prorrogação graciosa do prazo 

solicitado, até dia 17 de Novembro de 2022.” -----------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos 

termos da mesma, conceder a prorrogação graciosa do prazo para a conclusão da 

empreitada, até dia dezassete de novembro de dois mil e vinte e dois. ---------------   

 

= 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  

H – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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As descrições dos pedidos que se seguem, relacionadas com este tema, foram 

elaboradas sob a responsabilidade do mesmo departamento. -------------------------------  

 Requerimento: 23040 de 04/05/2021 ----------------------------------------------------  

Processo n.º: 640/1990 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Joaquim Ferreira da Silva e Outra ---------------------------------------------  

Local da Obra: Obra: Rua das Amendoeiras – Lote 73 – Caliços, freguesia de Albufeira 

e Olhos D’Água --------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina (Legalização) -------------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta a informação dos serviços do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística datada de dezanove de outubro de dois mil e 

vinte e dois. ----------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento: 40616 de 19/09/2019; 35522 de 24/08/2020; 343 de 04/01/2022, 

28694 de 25/05/2022 e 44484 de 18/08/2022 -------------------------------------------  

Processo n.º: 360/1977 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Susana Miguel Machadinho Penisga e Maria Nicole Miguel Machadinho ------  

Local da Obra: Rua de Santo António, n.º 11, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -----  

Assunto: Licença – Alteração de edificação (Legalização) ----------------------------------  

Apreciação do licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tal como é 

requerido, tendo em conta a informação dos serviços do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística datada de dezanove de outubro de dois mil e 

vinte e dois. ----------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento: 61922 de 02/12/2021 e 34998 de 28/06/2022 ------------------------  

Processo n.º: 101CP/2021 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Joaquim Leal Brito da Mana ----------------------------------------------------  

Local da Obra: Esplanada Frutuoso da Silva, n.os 22 e 24, freguesia de Albufeira e 

Olhos D’Água ----------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Comunicação Prévia – Alteração e ampliação de edificação -----------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de sete de outubro de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento: 42206 de 03/08/2022 ---------------------------------------------------  

Processo n.º: 06/2022/42206 ----------------------------------------------------------------  
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Requerente: Andreia Santos Domingos e Outro ---------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------------------------------  

Assunto: Certidão – Destaque de terreno ----------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de trinta de setembro de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento: 29375 de 30/05/2022 ---------------------------------------------------  

Processo n.º: 2US/2022 ----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Enerland 2007 Fotovoltaica S.L. -----------------------------------------------  

Local da Obra: Quinta Escarpão, freguesia de Paderne -------------------------------------  

Assunto: Licença – reconhecimento interesse público e utilidade pública do projeto da 

central fotovoltaica da imaculada Conceição -------------------------------------------------  

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ----------------  

 Requerimento: 41647 de 01/08/2022 ----------------------------------------------------  

Processo n.º: 46/2022 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Ruben Thiago Ferrara Romão Barulho e Outros -------------------------------  

Local da Obra: Cerro da Piedade – Páteo, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ---------  

Assunto: Licença – Obras de urbanização – Remodelação de caminho existente -----------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de doze de outubro de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 64802 de 20/12/2021 -----------------------------------------  

Processo n.º: Lot.2/2021 ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Portivy, Lda. ---------------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Bem Parece, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -----------------------  

Assunto: Licença – Operação de loteamento -------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de treze de outubro de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 41929 de 02/10/2020 e 32195 de 13/06/2022 --------------  

Processo n.º: 110/2003 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Turistrem – Transporte de Passageiros, Lda. ----------------------------------  

Local da Obra: Quinta da Orada, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ------------------  

Assunto: Licença – Edificação unifamiliar, piscina, casa das máquinas, car-port e muro 

de limite ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da 

informação técnica datada de onze de outubro de dois mil e vinte e dois.------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 96 de 02/01/2021; 12042 de 07/03/2022; 33004 de 

17/06/2022 e 46803 de 05/09/2022 -------------------------------------------------------  

Processo n.º: 336/1996 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Luís Rato Jorge -----------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, Lote n.º 75, freguesia da Guia --------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de uma moradia e legalização da piscina e pérgola ----------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de doze de outubro de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento: 28230 de 28/05/2021 ----------------------------------------------------  

Processo n.º: 43/2021 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Emílio da Rocha Tele Patia ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Verde, freguesia da Guia -----------------------------------------------  

Assunto: Licença – Construção de edificação unifamiliar e piscina – Legalização ----------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de onze de outubro de dois mil e vinte 

e dois, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 

indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis 

horas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento: 28676 de 06/06/2018; 21174 de 15/05/2019; 44966 de 21/10/2020 

e 51167 de 01/10/2021 -----------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 93/1981 ------------------------------------------------------------------------  
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Requerente: Aurelie Matuszczak de Meneses Vilhena --------------------------------------  

Local da Obra: Beco Maria Luísa, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -----------------  

Assunto: Licença – Construção de piscina de apoio à edificação (legalização) --------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de doze de outubro de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento: 41340 de 29/09/2020; 12525 de 08/03/2022 e 22995 de 

29/04/2022 -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 733/1985 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Carlos Ferreira dos Santos e Dina Maria Fernandes de Oliveira Santos -----  

Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Licença – Demolição de existente e construção de edificação unifamiliar com 

piscina, maciços e portões de entrada -------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de seis de outubro de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 35056 de 19/08/2020; 35108 de 21/08/2020; 45490 de 

23/10/2020; 11094 de 26/02/2021; 14293 de 18/03/2021; 16559 de 30/03/2021; 

60377 de 24/11/2021; 2463 de 14/01/2022 e 43881 de 12/08/2022 --------------------  

Processo n.º: 417/2006 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Sociedade Turística Praia Maria Luísa, S.A. -----------------------------------  

Local da Obra: Torre da Medronheira, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -----------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edifício ---------------------------------------  

Apreciação do licenciamento ------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tendo em conta o 

parecer técnico de doze de outubro de dois mil e vinte e dois e informação da 

Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de vinte de setembro de 

dois mil e vinte e dois. ----------------------------------------------------------------------  

 Requerimento: 23099 de 04/05/2021; 36077 de 06/07/2021 e 51066 de 

01/10/2021 ------------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 185/2003 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Marrachinho – Supermercados do Algarve, S.A. -------------------------------  

Local da Obra: Avenida 12 de Julho – Vale Serves, freguesia de Ferreiras ----------------  
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Assunto: Licença – Alteração estacionamento do edifício comercial, no decorrer da 

obra --------------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dezoito de outubro de dois mil e 

vinte e dois, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 

prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis 

horas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento: 47372 de 05/11/2020; 47372 de 05/11/2020; 7050 de 09/02/2022 

e 23165 de 02/05/2022 ----------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 75/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Antony Claude R. Libotte -------------------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------------------------  

Assunto: Licença – Legalização de edificação unifamiliar, muros de vedação e barbecue -  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de onze de outubro de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ---------------------------------------------------------------  

 Requerimento: 20678 de 21/04/2021 ----------------------------------------------------  

Processo n.º: 40/2021 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Valter Filipe da Conceição Agapito ---------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, freguesia da Guia ---------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação de edificação e construção de piscina e muros 

de vedação -------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de seis de outubro de dois mil e vinte e 
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dois, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 

indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis 

horas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento: 45345 de 24/08/2022 ---------------------------------------------------  

Processo n.º: 52/2017 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: SCI e Parc des Gaulois ----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Vale Rabelho, Urbanização Praia da Galé – Lote 95, freguesia da Guia ----  

Assunto: Licença – Alteração no decorrer da obra de edificação unifamiliar com piscina 

e muros de vedação ---------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de dezassete de outubro de dois mil e 

vinte e dois, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se 

prevê o indeferimento do pedido. ----------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis 

horas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 46383 de 01/09/2022 e 54021 de 14/10/2022 --------------  

Processo n.º: 61/2020 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Albertino Lopes Gonçalves ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Patã de Baixo – Vale da Azinheira, freguesia de Albufeira e Olhos 
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D’Água -----------------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Exposição – Demolição, alteração e ampliação de edificação unifamiliar com 

piscina e muro de vedação --------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de desistência do requerimento 

número quarenta e seis mil trezentos e oitenta e três de um de setembro de dois 

mil e vinte e dois, nos termos do parecer técnico de vinte de outubro de dois mil 

e vinte e dois. --------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 27798 de 08/07/2020 e 33334 de 23/04/2021 -------------  

Processo n.º: 1/1992 -------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Auschill & Auschill, S.A. --------------------------------------------------------  

Local da Obra: Rua Cândido dos Reis, 18 e 20, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água ---  

Assunto: Licença – Alteração no rés-do-chão e 1.º andar (legalização) ---------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado notificar o requerente que, nos termos e com os 

fundamentos expressos no parecer técnico de vinte de outubro de dois mil e vinte 

e dois, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara concorda, se prevê o 

indeferimento do pedido. --------------------------------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis 

horas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 15830 de 15/04/2020; 57346 de 22/12/2020; 22376 de 

27/04/2022; 44429 de 18/08/2022 e 52757 de 07/10/2022 ----------------------------  

Processo n.º: 347/1964 -----------------------------------------------------------------------  

Requerente: Raquel Elisa Cortijo de Sá ------------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro da Piedade, Praceta Samora Barros, 9-A, freguesia de Albufeira 

e Olhos D’Água --------------------------------------------------------------------------------  

Assunto: Licença – Alteração de moradia, construção de garagem e piscina ---------------  

Apreciação do Licenciamento -----------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de licença, tendo em conta o 
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parecer técnico de vinte e um de outubro de dois mil e vinte e dois e informação 

da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares de cinco de setembro 

de dois mil e vinte e dois. -------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): SGDCMA/2020/57221 -----------------------------------------  

Processo n.º: 09/2017/5814 -----------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Largo do Correio Velho, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -----------  

Assunto: 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 de treze de outubro de dois mil e 

vinte e dois. ----------------------------------------------------------------------------------  

Mais delibera esta Câmara mandar transmitir ao requerente o teor da presente 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento: 31415 de 16/07/2019; 37286 de 27/08/2019; 45404 de 

18/10/2019; 56759 de 18/12/2020; 15862 de 26/03/2021; 10959 de 28/02/2022; 

18778 de 07/04/2022; 37204 de 08/07/2022 e 51512 de 30/09/2022 ------------------  

Processo n.º: 7/1983 --------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Parmar & Khera, Lda. ------------------------------------------------------------  

Local da Obra: Sesmarias, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -------------------------  

Assunto: Licença – Alteração e ampliação do existente, composto por edifício 

habitacional ------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de vinte de outubro de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

 Requerimento: 56719 de 18/12/2020; 31301 de 14/06/2021 e 57933 de 10/11/2021 

Processo n.º: 105IP/2020 --------------------------------------------------------------------  

Requerente: Just Summer – Promoção Imobiliária, Lda. ------------------------------------  

Local da Obra: Cerro de Águia, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água --------------------  

Assunto: Informação prévia – Construção de edifício de habitação coletiva, piscina e 

muros de vedação -----------------------------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado mandar transmitir ao requerente a informação 

técnica de catorze de outubro de dois mil e vinte e dois, concedendo o prazo de 

sessenta dias para resposta. ----------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado não aceitar a proposta de cedência de espaços verdes e de 
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equipamentos de utilização coletiva nos termos ora apresentados. ---------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 17638 de 17/04/2018; 3928 de 28/01/2019; S-CMA6863 

de 25/05/2020; 45302 de 23/10/2020; 42472 de 10/08/2021; 60270 de 23/11/2021; 

26932 de 17/05/2022 e 46296 de 01/09/2022 --------------------------------------------  

Processo n.º: 25/2018 ------------------------------------------------------------------------    

Requerente: Elzelina Van Den Akker ---------------------------------------------------------   

Local da Obra: Rua Almeijoafras 240 N, freguesia de Paderne ----------------------------   

Assunto: Licença – Construção de moradia unifamiliar e muros de vedação ----------------  

Apreciação do projeto de arquitetura -------------------------------------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto de arquitetura condicionado, 

nos termos do parecer técnico de dezoito de outubro de dois mil e vinte e dois. ----   

 Requerimento (s) n.º (s): 32725 de 21/06/2021; 16997 de 29/03/2022 e 42601 de 

05/08/2022  ----------------------------------------------------------------------------------  

Processo n.º: 50IP/2021  ---------------------------------------------------------------------  

Requerente: Roberto e Matias, Lda.----------------------------------------------------------  

Local da Obra: Brejos, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -----------------------------     

Assunto: Exposição – Alteração e ampliação de edifício com piscina e muro de vedação 

e alteração de usos ---------------------------------------------------------------------------   

Foi, por unanimidade, deliberado, nos termos e com os fundamentos expressos no 

parecer da Chefe de Divisão de Procedimento Urbanístico e de Apoio ao Investidor 

de vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e dois, notificar o requerente da 

intenção de indeferir o pedido de desistência. -------------------------------------------  

A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para o 

interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de sessenta dias 

contados sobre a data de receção da mesma, sobre o sentido e conteúdo da 

decisão agora enunciada, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

centésimo vigésimo primeiro e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

e, ainda, a indicação de que o processo poderá ser consultado no balcão de 

atendimento da Divisão de Receção e Expediente de Obras Particulares desta 

Câmara Municipal, durante os dias úteis, entre as nove horas e as dezasseis 

horas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Requerimento (s) n.º (s): 24959 de 09/05/2022 e 37792 de 12/07/2022  ------------  

Processo n.º: 187/2001 -----------------------------------------------------------------------   

Requerente: Lilian Tudosa e Aurélia Tudosa -------------------------------------------------  

Local da Obra: Cerro da Águia - Páteo, freguesia de Albufeira e Olhos D’Água -----------  



2 de novembro de 2022  

Assunto: Exposição – Construção de muro de suporte / contenção -------------------------  

Foi, por unanimidade, deliberado deferir o pedido de desistência, nos termos do 

parecer técnico de vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e dois. ----------------   

 Requerimento (s) n.º (s): 36362 de 05/07/2022; 49525 de 21/09/2022 --------------  

Processo n.º: 46/1985 ------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Severiano Martins Coelho da Costa --------------------------------------------   

Local da Obra: Avenida 12 de Julho, n.º 467 – Lagoas, freguesia de Ferreiras ------------  

Assunto: Exposição – Serviços para habitação -----------------------------------------------   

Foi, por unanimidade, deliberado indeferir o pedido, com os fundamentos 

constantes na informação técnica de dois de agosto de dois mil e vinte e dois, nos 

pareceres técnicos de dezanove de agosto de dois mil e vinte e dois e vinte e três 

de agosto de dois mil e vinte e dois e despacho de vinte e cinco de agosto de dois 

mil e vinte e dois. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo o mesmo se 

ausentado da sala. ----------------------------------------------------------------------------  

= PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE CONDIÇÕES E CONTRATAÇÃO PARA 

FUNCIONAMENTO DA 3ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE DE 

ALBUFEIRA – PROPOSTA = 

Subscrita pela senhora vereadora Cláudia Guedelha, em vinte e seis de outubro último, 

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

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

O Governo preconiza o reforço da profissionalização dos Bombeiros, promovendo o 

desenvolvimento gradual das Equipas de Intervenção Permanente, em parceria com os 

Municípios e as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários, e reconhece aos 

Corpos de Bombeiros a qualidade de parceiros fulcrais no sistema de proteção civil. -----  

A EIP de Albufeira é uma necessidade operacional já identificada, face ao nível de 

risco e ao número de ocorrências que se registam no concelho de Albufeira. --------------  

O ofício remetido pelo Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Albufeira reforça a necessidade da criação de uma 3ª EIP. ---------------  

A Câmara Municipal de Albufeira já manifestou concordância de acordo com a 

comunicação da ANEPC – Ofício refª OF/5643/CDOS08/2022. ---------------------------  



  

 

 

 __________________________ 
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Câmara Municipal de Albufeira 

O objectivo é dotar o concelho com uma equipa que estará em permanência no quartel 

de bombeiros para prestar socorro às populações, por forma a contribuir para a 

melhoria das condições de prevenção e socorro no Município, garantindo a prontidão na 

resposta às ocorrências que impliquem intervenções de socorro às populações e de 

defesa dos bens. ------------------------------------------------------------------------------   

Albufeira é um Concelho com mais de 44.000 habitantes (resultados preliminares 

Censos 2021), duplicando nas épocas festivas, fator potenciador para o aumento de 

diversos riscos e vulnerabilidades, assim sendo, a criação de uma Equipa de 

Intervenção Permanente vem reforçar e melhorar a capacidade de socorro em 

múltiplas valências, como combate a incêndios, socorro às populações em caso de 

incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes ou 

catástrofes, naufrágios, socorro complementar, em segunda intervenção, 

desencarceramento ou apoio a sinistrados no âmbito da urgência pré – hospitalar, 

minimização de riscos em situações de previsão ou ocorrência de acidente grave, 

colaboração em outras atividades de proteção civil, no âmbito do exercício das funções 

específicas que são cometidas aos corpos de bombeiros. -----------------------------------  

O nº 5 do artigo 17º do Decreto-Lei nº 247/2007, de 27 de junho, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei nº 248/2012, de 21 de novembro, prevê que, nos 

municípios em que se justifique, os corpos de bombeiros voluntários ou mistos detidos 

pelas associações humanitárias de bombeiros podem dispor de equipas de intervenção 

permanente (EIP), cuja composição e funcionamento é definida pela Portaria nº 1358, 

de 15 de outubro, com as alterações introduzidas pela Portaria nº 75/2011, de 15 de 

fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------  

A ANPC e a Câmara Municipal estabeleceram um Protocolo em que comparticipam 

equitativamente nos custos decorrentes da remuneração dos elementos da EIP, por 

cada elemento, bem como demais encargos relativos ao Regime de Segurança Social, 

Seguros e Acidentes de Trabalho e Taxa de Higiene e Segurança no Trabalho. -----------  

Foi estimado os encargos financeiros no valor total de € 74 012,54, imputando ao 

município o valor de € 37 006,27. ------------------------------------------------------------  

Proponho que:----------------------------------------------------------------------------------  

A digníssima Câmara Municipal de Albufeira delibere aprovar o Protocolo de Condições 

e Contratação para Funcionamento da Equipa de Intervenção Permanente (EIP) de 

Albufeira (em anexo), assim como a comparticipação financeira no valor de € 37 

006,27.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta fazia-se acompanhar da minuta do protocolo nela referida, documento 
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que se dá por integralmente transcrito e do qual fica uma cópia arquivada na pasta de 

documentos referentes à presente reunião. -------------------------------------------------   

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------   

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

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

= 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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