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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018
Ata n.º 22
Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito, reuniu a
Assembleia Municipal de Albufeira, pelas 19:30 horas, no Salão Nobre do Edifício dos
Paços do Concelho, por convocatória de dezoito de Dezembro, sendo a Mesa Composta
por: ------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Assembleia Municipal: Paulo Alexandre Figueiredo Freitas; ------------Primeira Secretária: Maria Eugénia Xufre Baptista; ------------------------------------Segunda Secretária: Maria Emília Bexiga Santos Rodrigues Sousa; --------------------e com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------PONTO UM: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente ao procedimento do concurso público para a aquisição de serviços
bancários de pagamentos automáticos – para pagamento de serviços via multibanco,
pelo valor base de 200.000,00€ + IVA;----------------------------------------------------PONTO DOIS: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente ao procedimento de Ajuste Direto, no regime simplificado, para a
aquisição de serviços de seguros pelo período de 01.01.2019 até 09.04.2019, até ao
limite de 4.443.15€;-------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS: Apreciação e deliberação, sobre proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente ao Ajuste Direto para aquisição de serviços para a produção do
evento Paderne Medieval; ------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO: Apreciação e deliberação da moção apresentada pela CDU
“Construção de passeio pedonal”;-----------------------------------------------------------PONTO CINCO: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente ao procedimento de aquisição de serviços de manutenção
completa das escadas mecânicas da Praça dos Pescadores, até ao limite de 4.999,99€ +
Iva;-------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente ao ajuste direto para aquisição de serviços para a produção da
Passagem de ano Albufeira 2018/2019 e aquisição de três espetáculos, pelo valor base
de 121.005,95€ + IVA;----------------------------------------------------------------------1
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PONTO SETE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente ao ajuste direto para aquisição de serviços para a produção do
evento Star Parade, pelo valor base de 26.500,00€ + IVA;-------------------------------PONTO OITO: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente à aquisição do espetáculo do Nilton, no âmbito do evento Solrir,
pelo valor de 4.990,00€ + IVA;-------------------------------------------------------------PONTO NOVE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente à aquisição de serviços de apoio da polícia marítima no evento fim
de ano, pelo valor de 541,12€;---------------------------------------------------------------PONTO DEZ: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente à aquisição de serviços de gestão do trânsito do trânsito no
evento Paderne Medieval, pelo valor de 690,54€;-----------------------------------------PONTO ONZE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente à aquisição de serviços de locação de equipamento de vídeo para
materialização dos espetáculos, no contexto da co - organização do festival de humor
Solrir, pelo valor de 2.750€ + IVA;---------------------------------------------------------PONTO DOZE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente à aquisição do espetáculo “Faz-te Homem”, no âmbito do evento
Solrir, pelo valor de 4.990€ + IVA;---------------------------------------------------------PONTO TREZE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente à aquisição de serviços de comunicação prévia e divulgação do
evento Solrir, pelo valor de 4.990€ + IVA;-------------------------------------------------PONTO CATORZE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente à aquisição de serviços de transporte de castelo e torres para o
evento Paderne Medieval, pelo valor de 1.400€ + IVA;------------------------------------PONTO QUINZE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente ao pagamento da taxa relativa à licença para realização do
evento Fim de Ano 2018-2019, pelo valor de 1.200€ + IVA;------------------------------2
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PONTO DEZASSEIS: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal,
da autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente à aquisição de serviços de apoio dos bombeiros voluntários de
Albufeira, no evento Fim de Ano, pelo valor de 5.474€ + IVA;---------------------------PONTO DEZASSETE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal,
da autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente à aquisição de serviços de apoio d Cruz Vermelha Portuguesa no
evento de Fim de Ano, pelo valor de 9.990€;----------------------------------------------PONTO DEZOITO: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente à aquisição de serviços de limpeza dos espaços de restauração e
das casas de banho para utilização do público, durante o evento Paderne Medieval, pelo
valor de 3.180€ + IVA;----------------------------------------------------------------------PONTO DEZANOVE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente à aquisição de serviços de locação de material para construção
de estruturas de apoio para o evento Paderne Medieval, pelo valor de 4.595€ + IVA;--PONTO VINTE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da
autorização prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de
Fevereiro, referente à aquisição de serviços de apoio integrado no dispositivo da
proteção civil, previsto para o evento Fim de Ano, pelo valor de 1.345€ + IVA;---------PRESENÇAS: Paulo Alexandre Figueiredo Freitas (PSD), Francisco José Pereira de
Oliveira (PS), Maria Eugénia Xufre Baptista (PSD), Fernando Manuel de Sousa
Gregório (PS), João Alexandre Sequeira Jorge da Silva (PSD), Raquel Carolina Madail
Pinto Reis (suplente PS), Adriano Duarte de Horta e Nogueira Ferrão (PSD), Fernando
Vieira Vitória Cabrita (PS), Ana Cristina Neves Pinto Oliveira (PSD), Pedro Ricardo
Pires Coelho (PS), Vítor José Correia Maria Vieira (PSD), Óscar Agostinho Hilário
(suplente BE), Maria Emília Bexiga Santos Rodrigues Sousa (PS), Renato José Martins
Miguel Pimenta (CDU), Francisco Manuel Fernandes Guerreiro (PSD), Leonardo Manuel
Teixeira Paço (PS), Rui Pedro Dâmaso Borges Gago (suplente PSD), Vera Lúcia Hilário
Belchior (PAN), Gaspar Manuel Rocha Meirinho (PSD), Roberto Manuel da Silva Raposo
(PS), José Manuel da Bota Sequeira (PSD), bem como os Presidentes das Juntas de
Freguesia de Albufeira e Olhos de Água – Indaleta Cabrita, de Ferreiras – Jorge do
Carmo, o Secretário da Junta de Freguesia de Paderne – João Guerreiro e a
Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia – Natália Ricardo. ----------------------------Faltas: Ana Isabela da Palma Gordinho Almeida Ramos, Miguel Ângelo Rodrigues
Pinheiro, Helena Maria Palhota Dias Simões, Presidente da Junta de Freguesia de
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Paderne, Miguel Coelho e Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Dinis
Nascimento.----------------------------------------------------------------------------------Substituições: Face ao pedido de substituição apresentado pelos membros, foi
verificada a legitimidade e identidade dos elementos imediatamente a seguir na ordem
da respetiva lista, Raquel Reis, Óscar Hilário, Rui Gago, João Guerreiro e Natália
Ricardo.--------------------------------------------------------------------------------------Registou-se ainda, a presença do Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Martins
Rolo e dos Vereadores, Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, Victor de Oliveira
Ferraz, Rogério Pires Rodrigues Neto e Cláudia Cristina Dias Guedelha. ----------------Havendo quórum (vinte e cinco presenças), o Presidente da Assembleia deu início à
sessão informando que as intervenções e toda a sessão serão gravadas: ----------------PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:--------------------------------------------Miloca Ie: “Boa noite, obrigada pela oportunidade. Venho cá lamentar sobre a minha
situação, porque já trabalhei nessa área desde que cheguei cá, há catorze anos. Desde
que cheguei cá trabalhava para uma senhora, depois deixei de trabalhar, pedi licença e
já há quatro anos que trabalho com a licença no mesmo sitio. Para eu conseguir esse
lugar passei muitas humilhações. Tantas vezes que a Policia Municipal foi lá para
resolver o meu caso. Só que esses dias recebi a carta e disseram-me que fiquei sem
lugar, tiraram o meu lugar e deu a minha mana que tenho na minha casa. Eu, com tantas
despesas que tenho, tenho dois filhos e preciso muito desse sitio para trabalhar. Como
disseram este ano, que a licença ia ser para três anos, já organizei, comprei montes de
material, até mandei trazer a minha mãe para me ajudar com o bebé, para eu poder
trabalhar melhor. E agora fiquei sem sítio. Eu é que pedi para pôr lá iluminação, porque
ali tinha pouca iluminação, agora vou ficar sem sítio e eu fiquei assim, sem chão. Esses
dias não dormi a pensar sobre isso. Fiquei a saber que vai estar aqui as pessoas que faz
parte de instruir sítio para as pessoas trabalhar na rua e vim cá para pedir, para verem
o meu caso, a minha situação, porque eu preciso muito trabalhar.”-----------------------António Nóbrega: “Boa noite, é a segunda vez que estou aqui porque gosto muito de
vocês e gosto de estar nesta casa, porque é a casa da sociedade, a casa da democracia.
Mas vou ser muito breve, vou ler um pequeno texto que eu escrevi, que vos é muito
familiar. Eu, abaixo assinado, declaro solenemente e por minha honra, que cumprirei
com lealdade as funções que me são confiadas. Esta declaração foi assinada por cada
um dos senhores que estão aqui presentes. A minha foi ligeiramente diferente, foi,
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juro por minha honra, naquela altura ainda se jurava, não era feio. Fiz um pequeno
resumo, não venho dar lições a ninguém, porque não tenho que dar, eu tenho é que
receber, porque ainda sou jovem. Desta vez trago um livro, mas não vos vou entregar. É
pequenino, não vos vou oferecer porque gosto muito dele e gosto de seguir as normas
que estão neste livro, aliás, somos todos obrigados a seguir as normas. Há vários
grupos de legislação, de normas e de regras estatutárias, princípios morais, são
aplicáveis a todas as pessoas. O estatuto dos eleitos locais é uma das normas, uma das
imposições que são aplicáveis à nossa atividade. Os senhores, todos os ilustres
membros da Assembleia, têm uma atividade privada, naturalmente e legalmente e têm
a sua atividade aqui nesta casa, que é a casa da democracia. Na nossa atividade
privada, nós se entrar um cliente ou outro, um primeiro e outro depois, nós é que
escolhemos qual atendemos primeiro, o que fazemos em primeiro lugar, qual a
dedicação, qual o interesse. A nossa função principal é satisfazer a necessidade do
particular, mas aí temos fins lucrativos. O objetivo das empresas privadas é alcançar o
lucro, alcançar o bem-estar, alcançar a estabilidade. Mas para quem assina esta
declaração e eu assinei também, sob juramento, à frente das testemunhas que
estavam presentes, não podemos fazer o mesmo que fazemos na sociedade privada,
claro está. Já não falo da constituição, porque a constituição estabelece princípios que
todas as leis devem cumprir. De igualdade, imparcialidade, isenção, princípio da
legalidade, todos nós sabemos quais são esses princípios. Para quem assina esta
declaração, como os senhores que participam na Assembleia Municipal e têm uma
responsabilidade acrescida, têm a vida particular, privada, familiar e têm também esta
parte da vida, que é um acumular da responsabilidade perante a sociedade e não é
fácil, eu sei que não é fácil. O estatuto dos eleitos locais diz na alínea b) do artigo
quarto, respeitar o fim público dos poderes em que se encontram investidos. E são
estes poderes que estão em causa. Que tipo de poderes são? Não estou aqui para
explicar quais são os poderes. Os senhores quando assinaram, sabem muito melhor do
que eu quais são esses poderes e o que é que é o fim público. Também não vou estar
aqui a divagar sobre qual o interesse público, qual o interesse privado, porquê que um
particular é privilegiado, porquê que um individuo tem um terreno e não pode fazer
nada e o outro mesmo ao lado pode fazer tudo, assim uma espécie de Rei Midas.
Espécie de Rei Midas que transforma terra em ouro. Quando se faz planeamento é isso
que se faz. Eu posso ter um terreno ao lado do meu irmão, no meu terreno não posso
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periodicamente, mas o vizinho que está ao lado, que tem o mesmo tipo de solo, porque a
classificação dos terrenos tem a ver com o tipo de solo, já pode fazer ouro. Ou seja,
quem tem o poder desta matéria, de transformar terra em ouro, tem o poder que não
tem medida. Não há nada, houve alguém que disse um dia que, administrar o território
é o mesmo que ter uma máquina de fazer dinheiro. Mas isso tem as suas implicações, os
tais PDM, os Planos, todas essas coisas. Não vos vou maçar com muito mais divagações,
o que eu vos prometo, é que da próxima vez venho com mais alguns elementos
relacionados com a nossa atividade. Porque eu defendo a causa pública. Trouxe para
aqui uns livros, que ninguém lê, só lê os técnicos, alguns que precisam, alguns
particulares. Dei-me ao trabalho de escrever quinze livros, trezentos e cinquenta
artigos técnicos, orientar os meus colegas, dar formação à ASAE, dar formação aos
Procuradores do Ministério Público. Dei-me ao trabalho de dar formação a colegas do
norte do país, enfim, mas isso, de nada serve. Pode ser que sirva. Gosto muito de estar
aqui convosco, com todos e prometo que vou voltar. Muito obrigado.”--------------------Alberto Matos: “Boa noite a todos, é uma mensagem simples, em nome da equipa da
JSD Albufeira queremos deixar a todos os presentes. É desejar um bom ano de dois
mil e dezanove, que seja um ano mais fácil do que este de dois mil e dezoito. E que
continuemos todos a participar. A JSD Albufeira vai estar também presente em dois
mil e dezanove, no início dos trabalhos em força. Para ser um elemento facilitador e
para ajudar com propostas o executivo do município de Albufeira. É essa a mensagem
que tenho para vos dar, um bom dois mil e dezanove para todos, que seja um ano de
esperança, de melhores políticas, de melhores propostas, sempre no sentido do
progresso, é o que desejo.”-----------------------------------------------------------------Presidente da Câmara: “Boa noite a todos, a primeira questão, penso que tem a ver com
a venda ambulante, ia pedir se é permitido passar ao vereador Rogério, que tem este
pelouro, que acompanhou este processo.”--------------------------------------------------Vereador Rogério: “Boa noite a todos, para responder propriamente à senhora, não
consigo responder diretamente às questões que a senhora pôs. Porque está a pôr aqui
as questões que têm a ver com a venda ambulante, evidentemente, mas tem a ver com o
procedimento de um concurso público que foi iniciado em Agosto de dois mil e dezoito
e que está a decorrer. Neste momento, o que aconteceu, receberam as cartas com a
pontuação que foi atribuída a cada candidato e com a colocação que lhes foi atribuída
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consoante os pedidos. Conforme requeriam tinham três opções, o caso em concreto,
que a senhora apresenta desconheço. Mas se recebeu a carta está lá a informar isto.
Isto decorre do procedimento administrativo, têm dez dias úteis para exercer o seu
direito de audição, que é, você fazer uma carta dirigida à Câmara, e vai explicar essa
questão, que será analisada por um júri. Nenhuma destas pessoas que estão aqui tem
qualquer competência sobre esse júri. É um júri que foi nomeado para analisar as
candidaturas a selecionar. Depois deste período de audição e ser redefinido todas as
questões que são colocadas, porque poderá existir enganos do júri, poderá ter havido
uma má interpretação de alguns documentos, pode ter havido falsas declarações, que
agora irão ser detetadas, neste direito de audição alguém vai informar o júri que há
uma pessoa, que prestou um documento que não corresponde à realidade, será
reajustado essa pontuação. Depois de sair a decisão final desse júri é que será
aprovado em reunião de Câmara. Até lá, com certeza, o executivo irá reunir com o júri,
irá ver essas situações e serão analisadas algumas. Nunca poderá ser analisado caso a
caso, mas sim num todo. Isto trata-se de um procedimento administrativo, tem regras,
estão lá expostas, nem sempre essas regras são justas para todas as pessoas, sabemos
disso. Todas as pessoas que têm trabalhado nisto, posso aqui afirmar, todos têm feito
por tentar ser o mais justo possível e de certeza que vão ter em atenção, segundo o
que você mencionou aqui no caso concreto, é estranho ter acontecido isso. Mas também
há aqui um fator, porque muita gente menciona “o meu espaço”, é um espaço que ia
sendo licenciado todos os anos, mas que não é o espaço privado dessa pessoa, é um
espaço público. E portanto, quando foi aberto a possibilidade de se candidatar a esse
espaço, provavelmente essa pessoa se candidatou, porque já está lá há muitos anos e
quer continuar lá, houve mais pessoas que se candidataram. Por vezes, pela pontuação
que foi adquirida, há uma pessoa que não estava lá e foi ficar com esse lugar. Não sei
se é o caso da sua irmã e da senhora. Será analisado, a senhora disse que já fez esse
exercício de audição, de certeza que o júri vai ter em atenção e irá lhe responder,
antes da decisão final irá receber uma outra carta. Não lhe posso adiantar muito mais.”
Presidente da Câmara: “Relativamente às outras intervenções, foram apenas
constatações de fatos, não são propriamente questões.”---------------------------------Olimpia Sousa: “Boa noite, também vou perguntar ao senhor Presidente e ao senhor
Presidente da Assembleia Municipal, se já receberam um documento, onde nós
pedíamos para alargar o prazo dos dez dias, da reclamação, porque foi entregue no dia
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dezanove, houve as festas do Natal, há o final de ano, há o vinte e quatro que a Câmara
deu ponte e isso conta como dias úteis, e o dia vinte e seis também. E se os senhores
já tinham recebido esse documento e se podiam olhar para esse documento, para ver
se era possível alargar o prazo desses dez dias. Porque acho que não é justo terem-nos
dado no dia dezanove como prenda de Natal e darem só dez dias para nós podermos
fazer a carta, quando há tantas pontes e tantos dias de festa.”-------------------------Presidente da Assembleia: “Sim, já recebemos cerca de quatro ou cinco requerimentos
de igual teor, no sentido que faz referência, por parte da Assembleia Municipal e
portanto penso que da Câmara também. Esta é uma competência da Câmara Municipal,
será a Câmara Municipal depois a responder, obviamente, fará com o conhecimento da
Assembleia Municipal, mas é competência da Câmara Municipal. Foram enviados estes
requerimentos, que falamos, com esta questão do prazo, para os membros da
Assembleia Municipal, bem como um outro, este foi enviado, cerca das cinco horas e o
outro foi enviado hoje, ao princípio da tarde, que é uma petição, com o título, requerer
a inclusão de um ponto na ordem de trabalhos na Assembleia Municipal, deliberação da
suspensão do regulamento das atividades de comércio a retalho, restauração e bebidas
não sedentárias do município de Albufeira e dos concursos públicos, para atribuição de
espaços de venda ambulante, atividade artística e atividade artesã. Não vou ler a
explanação, que é longa, mas foi remetida a todos os membros da Assembleia
Municipal, para o ano reuniremos, os líderes, para tomar decisão sobre este
requerimento.”-------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções por parte do público, nem correspondência recebida, o
Presidente da Assembleia deu início ao Período Antes da Ordem do Dia. ---------------PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Francisco Oliveira: “Boa noite, iria colocar uma questão ao senhor Presidente da
Câmara, nós, já em várias reuniões tínhamos solicitado a informação relativamente ao
andamento do processo do PDM. O senhor Presidente, na altura referiu que iria
enveredar no sentido de nos fazer chegar alguma informação sobre isso. E é mais no
sentido de que, daqui a algum tempo, quando, eventualmente, ele vier à discussão, não
venha, realmente, o documento na sua integralidade e com alguma dificuldade depois
de análise. Era mais uma solicitação, que o senhor Presidente nos fizesse chegar,
quando possível alguma informação sobre a forma como está a correr o processo.”-----8
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Leonardo Paço: “Boa noite, fiquei sem perceber se o tal requerimento de dez dias que
tinha sido pedido foi ou não concedido? Essa era a primeira questão, tendo em conta
que amanhã é dia vinte e nove. A segunda questão é que não percebi bem, não sei se é
possível fazer isto, mas não percebi bem o que o senhor Nóbrega quis dizer, não
consegui perceber, não sei se ele podia ser mais explicito de forma a que, se calhar há
aqui mais colegas como eu, que não entenderam qual era a mensagem.”------------------Presidente da Assembleia: “Na parte que diz respeito ao requerimento, isto veio
dirigido ao Presidente da Câmara mas veio com o conhecimento da Assembleia
Municipal, presumo que a Câmara teve conhecimento, não houve tempo certamente
para tomar deliberação sobre isso.”--------------------------------------------------------Vereador Rogério: “Há pouco podia ter frisado isto, recebemos ontem e hoje muitos
pedidos para a prorrogação do prazo. Mas deixar aqui uma nota que são dez dias úteis
o procedimento administrativo. A maior parte das pessoas receberam dia dezanove,
dia vinte, essa carta. Se contarem os dias úteis, tirando o Natal, os fins de ano, as
duas pontes da Câmara, termina ou dia oito ou dia nove de Janeiro. Ainda há bastante
prazo e provavelmente vai ser prorrogado. É o júri que vai decidir a prorrogação e não
a Câmara.”---------------------------------------------------------------------------------António Nóbrega: “Costumo ser fiel aos meus princípios e prometi que na próxima
Assembleia iria trazer algumas informações mais detalhadas. Penso que agora não é
oportuno.”-----------------------------------------------------------------------------------Presidente da Câmara: “Em relação à questão do PDM, uma vez mais registei essa sua
preocupação e acho que deve ser uma preocupação, com certeza que sim e
oportunamente, não dentro de muito tempo. Dentro de relativamente pouco tempo,
com certeza que serão feitas algumas elucidações sobre o PDM.”-----------------------Pedro Coelho: “Boa noite. Fiquei com uma dúvida, que como acho que devemos
esclarecer, não sei se todos ficamos, a questão dos dias úteis. Porque, temos algumas
tolerâncias, ao concreto não sei quantas foram dadas pelo município e fiquei na dúvida
quantos dias úteis, considerando o dia dezanove ou vinte e acho que devíamos
esclarecer alguma questão nesse domínio.”------------------------------------------------Presidente da Câmara: “Acredito que haja outros municípios que tenham dado mais,
isso não está em causa, provavelmente nem todos foram iguais. As tolerâncias foram
públicas, sabe-se, foram o vinte e quatro e o trinta e um. A pregunta é se as
9
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tolerâncias contam para efeitos de contagem dos dias úteis, o vereador Rogério
certamente já escalpelizou, contam como não sendo dias úteis”--------------------------Leonardo Paço: “Parece-me que o vereador Rogério não respondeu, acabou por dizer
que quem ia decidir sobre isso era a tal comissão, que não faço ideia quem serão.”-----Vereador Rogério: “Eu penso que as duas pontes que foram dadas no município de
Albufeira não contam. Não conta como dia útil porque os serviços estão fechados, de
qualquer modo o prazo começa a contar a partir do dia que a pessoa assinou o aviso de
receção. Uns aceitaram a dezanove, alguns se calhar ainda nem receberam e nós temos
de rececionar todos os avisos de receção de volta, para saber qual é a data que
começou a contar. Nestes procedimentos é sempre dado mais dias, sempre. Além disso
está um pedido de prorrogação que será atendido, penso eu.”----------------------------Não havendo mais intervenções por parte dos membros, o Presidente da Assembleia
deu início ao Período da Ordem do Dia. ---------------------------------------------------ORDEM DO DIA
PONTO UM
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao
procedimento do concurso público para a aquisição de serviços bancários de
pagamentos automáticos – para pagamento de serviços via multibanco, pelo valor base
de 200.000,00€ + IVA;----------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: onze (11) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo, Presidente da
Junta de Freguesia de Ferreiras, Secretário da Junta de Freguesia de Paderne e
Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia.------------------------------------------------Votos a favor: catorze (14): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano
Ferrão, Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Óscar Hilário, Renato Pimenta, Francisco
Guerreiro, Rui Gago, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da
Junta de freguesia de Albufeira e Olhos de Água.----------------------------------------10
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A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO DOIS
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao
procedimento de Ajuste Direto, no regime simplificado, para a aquisição de serviços de
seguros pelo período de 01.01.2019 até 09.04.2019, até ao limite de 4.443.15€;--------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: doze (12) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo,
Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Secretário da Junta de Freguesia de
Paderne e Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia.-------------------------------------Votos a favor: treze (13): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano Ferrão,
Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui Gago,
Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de freguesia de
Albufeira e Olhos de Água.-----------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO TRÊS
Apreciação e deliberação, sobre proposta da Câmara Municipal, da autorização
prevista na alínea c) do n.º1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
referente ao Ajuste Direto para aquisição de serviços para a produção do evento
Paderne Medieval; --------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Pedro Coelho: “Sobre este procedimento, uma das questões que queria colocar e que já
foi debatido aqui, em Assembleias posteriores ao evento do ano passado, se este ano
os painéis, folhetos informativos, a divulgação do evento tem alguma atualização do
conteúdo histórico local, de Paderne. Isto é, não sendo aquela informação generalista,
de que é colocada em muitas destas feiras desta tipologia, mas se alguma coisa
especifica de Paderne. Porque é uma alusão, exatamente à história de Paderne e à
história de Albufeira. Depois, há um outro ponto que gostaria de obter algum
11
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esclarecimento, não sei se li mal a informação, mas fiquei na dúvida se o procedimento
é de cinquenta e quatro mil e seiscentos, ou se quarenta e quatro mil e quatrocentos.
Parece que há uma informação diferente entre documentos. No ofício do senhor
Presidente é um valor superior, cinquenta e quatro mil, na documentação quarenta e
quatro mil, é só uma questão de detalhe, mas fiquei sem perceber se esse
procedimento de cinquenta e quatro mil tem outro procedimento acoplado ou não ao
processo.”-----------------------------------------------------------------------------------Presidente da Câmara: “Relativamente à questão da publicitação e da apresentação do
programa, está dentro dos mesmos moldes dos outros anos, não tendo havido nenhuma
alteração substancial. Relativamente à questão do valor, essa dúvida não tinha
verificado que havia essa discrepância, mas certamente estará correto aqui na
Assembleia, de resto não tenho mais informação.”----------------------------------------Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: dez (10) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo, e
Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia.------------------------------------------------Votos a favor: quinze (15): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano Ferrão,
Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui Gago,
Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Secretário
da Junta de Freguesia de Paderne.---------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO QUATRO
Apreciação e deliberação da moção apresentada pela CDU “Construção de passeio
pedonal”;-------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Renato Pimenta lê moção. (Doc. n.º1 anexo a esta ata)------------------------------------Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------12
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Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: zero (00) ----------------------------------------------------------------------Votos a favor: vinte e cinco (25): Paulo Freitas, Francisco Oliveira, Eugénia Baptista,
Fernando Gregório, João Silva, Raquel Madail, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Ana
Cristina Oliveira, Pedro Coelho, Vitor Vieira, Óscar Hilário, Emília Sousa, Renato
Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Rui Gago, Vera Belchior, Gaspar
Meirinho, Roberto Raposo, José Sequeira, Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Secretário
da Junta de Freguesia de Paderne e Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia.--------A proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------PONTO CINCO
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao
procedimento de aquisição de serviços de manutenção completa das escadas mecânicas
da Praça dos Pescadores, até ao limite de 4.999,99€ + Iva;------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: dez (10) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo, Presidente da
Junta de Freguesia de Ferreiras e Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia------Votos a favor: quinze (15): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano Ferrão,
Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Óscar Hilário, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro,
Rui Gago, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira, Presidente da Junta de
Freguesia de Albufeira e Olhos de Água e Secretário da Junta de Freguesia de
Paderne.--------------------------------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO SEIS
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao
ajuste direto para aquisição de serviços para a produção da Passagem de ano Albufeira
2018/2019 e aquisição de três espetáculos, pelo valor base de 121.005,95€ + IVA;-----
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O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: doze (12) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo,
Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Secretário da Junta de Freguesia de
Paderne e Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia. ------------------------------------Votos a favor: treze (13): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano Ferrão,
Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui Gago,
Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água.-----------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO SETE
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao
ajuste direto para aquisição de serviços para a produção do evento Star Parade, pelo
valor base de 26.500,00€ + IVA;---------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: doze (12) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo,
Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Secretário da Junta de Freguesia de
Paderne e Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia. --------------------------------Votos a favor: treze (13): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano Ferrão,
Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui Gago,
Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água.-----------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.--------------------------------------------------------
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PONTO OITO
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à
aquisição do espetáculo do Nilton, no âmbito do evento Solrir, pelo valor de 4.990,00€
+ IVA;----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Tomaram o uso da palavra os membros: ---------------------------------------------------Óscar Hilário: “Não colocando em causa a iniciativa, como é obvio, mas tendo em conta
que existe o pagamento de uma entrada, tendo em conta que o Bloco se preocupa com o
racionamento e gestão dos dinheiros públicos, sobretudo quando tivemos a assistir,
passado um ano e meio não a ampliação da modernização da rede de transportes, a
criação de uma verdadeira política de habitação jovem a custos controlados,
gostaríamos de saber, ainda para mais, sendo a Câmara Municipal, corresponsável
deste evento e havendo receitas, qual é, de facto, o destino destas receitas e daí o
voto que vai ser contra por parte do bloco.”-----------------------------------------------Presidente da Câmara: “Há semelhança daquilo que tem acontecido nos outros anos,
esta participação da Câmara é uma participação praticamente simbólica, conforme se
pode ver pelo valor que está em questão. O que está aqui em causa não é a questão da
parte do concurso em si, mas é da distribuição por dois anos económicos, por isso é que
está aqui. De resto, aquilo é um apoio que a Câmara dá para se conseguir ter mais gente
em Albufeira, é uma atividade promocional em termos turísticos.”-----------------------Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: onze (11) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo,
Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras e Tesoureira da Junta de Freguesia da
Guia. -------------------------------------------------------------------------------------Votos a favor: catorze (14): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano
Ferrão, Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui
Gago, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de
Freguesia de Albufeira e Olhos de Água e Secretário da Junta de Freguesia de
Paderne.--------------------------------------------------------------------------------------15
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A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO NOVE
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à
aquisição de serviços de apoio da polícia marítima no evento fim de ano, pelo valor de
541,12€;--------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: onze (11) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo,
Secretário da Junta de Freguesia de Paderne e Tesoureira da Junta de Freguesia da
Guia. -----------------------------------------------------------------------------------------Votos a favor: catorze (14): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano
Ferrão, Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui
Gago, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de
Freguesia de Albufeira e Olhos de Água e Presidente da Junta de Freguesia de
Ferreiras.------------------------------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO DEZ
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à
aquisição de serviços de gestão do trânsito do trânsito no evento Paderne Medieval,
pelo valor de 690,54€;----------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: dez (10) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo, e
Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia. ------------------------------------------------16
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Votos a favor: quinze (15): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano Ferrão,
Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui Gago,
Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras e
Secretário da Junta de Freguesia de Paderne. -------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO ONZE
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à
aquisição de serviços de locação de equipamento de vídeo para materialização dos
espetáculos, no contexto da coorganização do festival de humor Solrir, pelo valor de
2.750€ + IVA;--------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: dez (10) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo, e
Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia. ------------------------------------------------Votos a favor: quinze (15): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano Ferrão,
Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui Gago,
Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras e
Secretário da Junta de Freguesia de Paderne. -------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO DOZE
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à
aquisição do espetáculo “Faz-te Homem”, no âmbito do evento Solrir, pelo valor de
4.990€ + IVA;--------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------17
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Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: dez (10) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo, e
Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia. ------------------------------------------------Votos a favor: quinze (15): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano Ferrão,
Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui Gago,
Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras e
Secretário da Junta de Freguesia de Paderne. -------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO TREZE
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à
aquisição de serviços de comunicação prévia e divulgação do evento Solrir, pelo valor
de 4.990€ + IVA;--------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: dez (10) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo, e
Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia. ------------------------------------------------Votos a favor: quinze (15): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano Ferrão,
Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui Gago,
Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras e
Secretário da Junta de Freguesia de Paderne. -------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO CATORZE
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à
aquisição de serviços de transporte de castelo e torres para o evento Paderne
Medieval, pelo valor de 1.400€ + IVA;------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------18
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Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: dez (10) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo, e
Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia. ------------------------------------------------Votos a favor: quinze (15): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano Ferrão,
Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui Gago,
Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras e
Secretário da Junta de Freguesia de Paderne. -------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO QUINZE
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente ao
pagamento da taxa relativa à licença para realização do evento Fim de Ano 2018-2019,
pelo valor de 1.200€ + IVA;-----------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: dez (10) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo, e
Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia. ------------------------------------------------Votos a favor: quinze (15): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano Ferrão,
Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui Gago,
Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras e
Secretário da Junta de Freguesia de Paderne. -------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO DEZASSEIS
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à
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aquisição de serviços de apoio dos bombeiros voluntários de Albufeira, no evento Fim
de Ano, pelo valor de 5.474€ + IVA;--------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: dez (10) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo, e
Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia. ------------------------------------------------Votos a favor: quinze (15): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano Ferrão,
Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui Gago,
Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras e
Secretário da Junta de Freguesia de Paderne. -------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO DEZASSETE
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à
aquisição de serviços de apoio d Cruz Vermelha Portuguesa no evento de Fim de Ano,
pelo valor de 9.990€;------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: dez (10) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo, e
Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia. ------------------------------------------------Votos a favor: quinze (15): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano Ferrão,
Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui Gago,
Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras e
Secretário da Junta de Freguesia de Paderne. -------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------20
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PONTO DEZOITO
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à
aquisição de serviços de limpeza dos espaços de restauração e das casas de banho para
utilização do público, durante o evento Paderne Medieval, pelo valor de 3.180€ + IVA;-O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: onze (11) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Renato Pimenta, Leonardo Paço,
Roberto Raposo, e Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia. ---------------------------Votos a favor: catorze (14): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano
Ferrão, Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Francisco Guerreiro, Rui Gago, Vera
Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras e
Secretário da Junta de Freguesia de Paderne. -------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO DEZANOVE
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à
aquisição de serviços de locação de material para construção de estruturas de apoio
para o evento Paderne Medieval, pelo valor de 4.595€ + IVA;----------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: dez (10) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo, e
Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia. ------------------------------------------------Votos a favor: quinze (15): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano Ferrão,
Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui Gago,
Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de Freguesia de
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Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras e
Secretário da Junta de Freguesia de Paderne. -------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------PONTO VINTE
Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, referente à
aquisição de serviços de apoio integrado no dispositivo da proteção civil, previsto para
o evento Fim de Ano, pelo valor de 1.345€ + IVA;-----------------------------------------O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia colocou o ponto a votação.-----------------------------------------------------VOTAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------Abstenções: dez (10) Francisco Oliveira, Fernando Gregório, Raquel Madail, Fernando
Cabrita, Pedro Coelho, Óscar Hilário, Emília Sousa, Leonardo Paço, Roberto Raposo, e
Tesoureira da Junta de Freguesia da Guia. ------------------------------------------------Votos a favor: quinze (15): Paulo Freitas, Eugénia Baptista, João Silva, Adriano Ferrão,
Ana Cristina Oliveira, Vitor Vieira, Renato Pimenta, Francisco Guerreiro, Rui Gago,
Vera Belchior, Gaspar Meirinho, José Sequeira e Presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras e
Secretário da Junta de Freguesia de Paderne. -------------------------------------------A proposta foi aprovada por maioria.-------------------------------------------------------Nada mais havendo a discutir ou a deliberar, o Presidente da Assembleia deu por
encerrada a sessão, cerca das 20:20 horas, de que foi lavrada ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada nos termos da Lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Albufeira, 28 de Dezembro de 2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA ____________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------A PRIMEIRA SECRETÁRIA__________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------A SEGUNDA SECRETÁRIA__________________________________________
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