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EDITAL
ANA PÍFARO, VICE-PRESIDENTE, NA FALTA DO PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ALBUFEIRA:
FAÇO PÚBLICO, nos termos do n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, que esta Câmara Municipal, em sua reunião ordinária pública de

05/11/2019, tomou as deliberações aprovadas em minuta, cuja cópia se anexa.------E para que não se alegue desconhecimento, se publica este Edital e outros de

idêntico teor, que vão ser afixados noslocais de estilo e no site do município.---------Albufeira, 05 de novembro de 2019

A Vice-Presidente da Câmara

Ana Pifaro
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Ao quinto dia do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, 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 da sua vice-presidente, Ana
Filipa Simões Grade dos Santos Pífaro Dinis, achando-se presentes os vereadores,
senhores, Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, Victor de Oliveira Ferraz, Rogério

Pires Rodrigues Neto, Sara Luísa Ascensão Marques Carvela Serra e Cláudia Cristina
Dias Guedelha.
Não participou o presidente, senhor José Carlos Martins Rolo, que se encontra, em

representação do município, a participar no XXIV Congresso da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, e cuja falta a câmara deliberou, por unanimidade, considerar
justificada.
Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças,
Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha.
Da ordem de trabalhos, cuja convocatória foi atempadamente distribuída a cada um dos
membros deste Executivo, constavam os seguintes pontos:
1 - SALDOS
1.1 — Conhecimento dos saldos em dinheiro segundo o Resumo Diário da Tesouraria do
dia 04/11/2019.
Foi tomado conhecimento.

2 - LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES
3 - DESPACHOS DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES E PAGAMENTOS
AUTORIZADOS E EFETUADOS
3.1 - Tomada de conhecimento das decisões proferidas pelo presidente e pelos
vereadores no uso de competências delegadas ou subdelegadas pela câmara municipal,
bem como de pagamentos autorizados e efetuados.
Foi tomado conhecimento.

4 — INFORMAÇÕES
5 - PEDIDOS DE TRANSPORTE
5.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que autorizou a
disponibilização dos transportes solicitados por diversas instituições.
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------5.2 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que autorizou a
disponibilização do transporte solicitado pela Cooperativa de Consumo e Associação

dos Trabalhadores da Camara Municipal de Albufeira para o dia 31 de outubro. -----------Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor
presidente.
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Não estava presente a senhora vice-presidente, que a seguir à votação regressou à
sala reassumindo a presidência.
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Ricardo
Clemente, 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.

5.3 — Ratificação do despacho proferido pela vice-presidente da câmara, no impedimento
do presidente, que autorizou a disponibilização dos transportes solicitados pelo Imortal

Desportivo Clube para o dia 26 de outubro.

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho da senhora vicepresidente.

Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente, que a seguir à votação

regressou à sala.
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.
5.4 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a
disponibilização dos transportes solicitados pelo Futebol Clube de Ferreiras, até 31 de

dezembro de 2019, no âmbito do protocolo vigente.

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.
5.5 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a
disponibilização do transporte solicitado por diversas instituições.
Foi deliberado, por unanimidade, 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 60% a que se refere o n.º 3 do artigo 120º da
Lei n.º 35/2014, de 20 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.

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Ricardo
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Clemente, com fundamentono facto de fazer parte dos órgãos ociais dg
Imortal
Desportivo Clube, e invocando o previsto na alinea a) do númera um, do nor À

sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva>
situação de impedimento, tendo-se ausentado da sala.
5.6 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vice-presidente da câmara visando a
disponibilização dos transportes solicitados pelo Imortal Desportivo Clube para os dias 9,
16, 23 e 24 de novembro.
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da
informação, autorizar a realização dos transportes, considerando que se destina a
atletas 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 60% a que se refere o n.º
3 do artigo 120.º da Lei n.º 35/2014, de 20 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 vereador Ricardo Clemente, que a seguir à votação
regressou à sala.

6 - APOIOS
6.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando conceder

um apoio adicional ao Moto Clube de Albufeira na realização da “19º Subida Impossível”. —
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

6.2 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando apoiar a
Analgarve —- Associação de Natação do Algarve na realização do VI Meeting

Internacional do Algarve PC.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
6.3 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando apoiar a

Junta de Freguesia de Paderne na realização do Magusto.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

6.4 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando apoiar o
Clube de BTT Amigos de Albufeira na realização da VI Rota Al’Buhera. ------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
6.5 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a
disponibilização das instalações do Complexo de Piscinas Municipais ao FOR-MAR —
Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar no desenvolvimento de
formação e atividades aquáticas de natação para curso de formação de pescadores
profissionais do concelho de Albufeira.
See
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovara proposta.
6.6 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vice-presidente da câmara visando
apoiar o C.A.S.A. — Centro de Apoio ao Sem Abrigo — Delegação de Albufeira na

realização do Convívio de São Martinho.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

7 - PROTOCOLOS

7.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando aprovar a
minuta do protocolo de colaboração a celebrar com os Municípios de Loulé, Silves e a
Universidade do Algarve — Centro de Investigação Marinha e Ambiental, no âmbito de
uma candidatura conjunta a Geoparque Mundial da UNESCO —- Geoparque Algarvensis

Loulé-Silves-Albufeira.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
7.2 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando aprovar a
minuta do protocolo de colaboração a celebrar com a Nuclegarve — Núcleo dos
Motoristas Terras do Algarve, no âmbito da Infraestrutura Residencial para Idosos. ---------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
7.3 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relacionada com a
adenda ao protocolo de colaboração celebrado com a Federação de Caçadores do

Algarve.
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor
instrução.
7.4 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vice-presidente da câmara visando
aprovar a formalização da adesão ao Projeto FRIENDS, mediante a realização de um
protocolo com o Agrupamento de Escolas de Albufeira e a instituição que colabora no
Projeto.
Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado para melhor

instrução.

8 - REGULAMENTOS

8.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha relacionada

com o esclarecimento de dúvidas e omissões na interpretação e na aplicação das

disposições do Regulamento das Atividades de Comércio a Retalho e Restauração e

Bebidas Não Sedentários do Município de Albufeira, relativamente à questão dos

horários.
Foi deliberado, por maioria dos presentes, aprovar a proposta.
Votação: votaram no sentido da deliberação a senhora vice-presidente e a senhora
vereadora Cláudia Guedelha; abstiveram-se os senhores vereadores Ricardo

Clemente e Victor Ferraz e a senhora vereadora Sara Serra.
Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto.
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8.2 —Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia
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Guedelha relacionada

com o esclarecimento de dúvidas na interpretação e na aplicaçãoes disposições do

Regulamento das Atividades de Comércio a Retalho e Restauraçãoe Bebidas Não

Sedentários do Município de Albufeira, relativamente à admissão de colaboradores. ------Foi deliberado, por maioria dos presentes, aprovar a proposta.
Votação: votaram no sentido da deliberação a senhora vice-presidente e a senhora
vereadora Cláudia Guedelha; abstiveram-se os senhores vereadores Ricardo

Clemente e Victor Ferraz e a senhora vereadora Sara Serra.

Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto, que a seguir à votação
regressou à sala.

9 - DIREITO DEPREFERÊNCIA
9.1 —- Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que determinou
informar a requerente Casa Pronta - CRPAlbufeira que o Município de Albufeira não
pretende exercer o direito de preferência sobre um prédio urbano, situado em Patroves,
freguesia de Albufeira e Olhos de Água e concelho de Albufeira.
Foi deliberado, por unanimidade,ratificar o despacho do senhor presidente. -------------9.2 - Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que determinou
informar Rui Manuel Marques que o Município de Albufeira não pretende exercer o direito

de preferência sobre um prédio urbano, sito na Avenida Sá Carneiro, Edifício Velmar, n.º
54, 2.º piso fração U, freguesia de Albufeira e Olhos de Água e concelho de Albufeira. --------Foi deliberado, por unanimidade,ratificar o despacho do senhor presidente.--------------

10 - OCUPAÇÃO DAVIA PÚBLICA

10.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a
isenção do pagamento de taxas de ocupação da via pública para as atividades de Artesão,
Artística, Restauração e Bebidas Não Sedentária e Venda Ambulante, para os meses de
novembro e dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020.
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------------Não estava presente o senhor vereador Rogério Neto, que a seguir à votação
regressou à sala.

11 — RESTITUIÇÕES
11.1 — Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relativa à restituição de

valores pagos em excesso.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos
precisos termos da mesma, aprovar a restituição dos valores em causa.----------..........

12 - CANDIDATURAS
12.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando aprovar

a formalização da candidatura para apoio ao funcionamento dos Gabinetes Técnicos
Locais Florestais 2019, no âmbito do Fundo Florestal Permanente.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
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12.2 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a
formalização da candidatura ao Programa para a renovação do Galardão “Município
Amigo do Desporto”.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
13 - CARTÃO SÉNIOR MUNICIPAL

13.1 - Apreciação e deliberação sobre proposta da vice-presidente da câmara visando a

atribuição do Cartão Sénior Municipal.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
14 - PROCESSOS EXISTENTES NOS TRIBUNAIS
14.1 - Tomada de conhecimento sobre informação dos serviços relacionada com todos os

processos existentes nos tribunais e em curso envolvendo o Município de Albufeira. ---------...
Foi tomado conhecimento.

15 — INDEMNIZAÇÕES

15.1 — Apreciação e deliberação sobre o processo de sinistro n.º 26/2019, de Márcia

Solange Rascão RamosPereira, relacionado com o pedido de indemnização pelos danos
sofridos.
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, mandar
proceder nos estritos termos do nelas sugerido.

16 — OBRAS MUNICIPAIS

16.1 —- Remodelação da Rede de Abastecimento de Água - Zona Norte das
Ferreiras/Guia - Conclusão — Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços
relacionada com a conta final da empreitada.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a conta final da obra.

17 - OBRAS MUNICIPAIS

17.1 — Empreitada de Execução do Lar, Creche e Centro de Dia dos Olhos de Água Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços visando a aprovação das peças
do processo, a abertura do respetivo concurso e a nomeação dos elementos componentes

do júri.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a
abertura do procedimento e proceder à designação dos elementos componentes do
júri e do gestor do procedimento, nos precisos termos sugeridos na informação,
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, ato que fica condicionado à

aprovação do Orçamento de 2020 e das Grandes Opções do Plano 2020-2023. -----------

17.2 —- Empreitada de Reabilitação do Espaço da Antiga Igreja Matriz de Albufeira Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços visando a aprovação das peças

do processo, a abertura do respetivo concurso e a nomeação dos elementos componentes

Municipio de Albufeira
do juri.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do processo, determinar a
abertura do procedimento e proceder à designação dos elementos
ponentes do
júri e do gestor do procedimento, nos precisos termos sugeridos na informação,
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, ato que fica condicionado à

aprovação do Orçamento de 2020 e das Grandes Opgoes do Plano 2020-2023. ----------18 — FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS

18.1 — Fomecimento de Energia em BTN — Apreciação e deliberação sobre informação
dos serviços relacionada com a alteração aos compromissos atuais.
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos termos
da mesma, autorizar o ajuste dos compromissos existentes nos precisos termos

sugeridos.

19 - PLANOS
19.1 — Plano de Pormenor da Balaia - Apreciação e deliberação sobre informação dos
serviços relacionada com o pedido de correção de erro material no Plano de Pormenor da
Balaia.
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos termos
da mesma, dar conhecimento ao requerente de que, face ao teor do parecer da
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Algarve, não poderá a
pretensão ser acolhida nos termos propostos, ou seja, não consubstancia uma
correção material nos termos previstos no artigo 122º do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial.

Nesta altura dos trabalhos a reunião foi suspensa sendo a mesma retomada pelas 14
horas e 30 minutos, tendo a senhora vereadora Sara Serra se ausentado
definitivamente da reunião.
33 - PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES
33.1 — Apreciação e deliberação dos assuntos constantes nas folhas anexas. -----=---...........
Deliberações em anexo.
O texto destas deliberações foi aprovado em minuta, no final da reunião nos termos do

disposto no n.º 3 do artigo 57.º do Anexo | da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro. -------------Todas as deliberagdes foram tomadas segundo a forma de votacao nominal. ------------------Albufeira, 05 de novembro de 2019
A secretária dareunião

Carta Farinha

