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DELIBERAÇÃO

Requerimento (s) n° (s): 6107 de 11-02-2019; 14592 de 03-04-2019, 49924 de 18-

1

11-2019; 18308 de 05-05-2020, 6518 de 03-02-2021; 12663 de 09-03-2021;
47376PT de 10-09-2021; 47376II de 10-09-2021; 47376 de 10-09-2021;
47346IT de 10-09-2021 e 6439 de 04-02-2022
Processo nº: 495/1996
Requerente: Sónia de Jesus Delfim de Almeida
Local da Obra: Beco de S. João, Lote nº 3, freguesia de Albufeira e Olhos de Água
Assunto: Licença - Alteração e ampliação de moradia unifamiliar
Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento

Foi, por unanimidade
licença,

tal

como

é

Dos

PA

requerido,

ADA

tendo

em

conta

21/02/2022 e informação da DREOP de 29/10/2021.

Não estavam presentes os senhores vereadores
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DELIBERAÇÃO

Requerimento (s) nº (s): 11112 de 26-02-2021 e 6556 de 07-02-2022

Processo nº: 15/2021

Requerente: Versatile Believers, Lda
Local da Obra: Rua do tratado de Tordesilhas, Urbanização Sesmarias, Lote nº 39,

freguesia de Albufeira e Olhos de Água
Assunto: Exposição - Requerendo a anulação do pedido de licenciamento de

construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação, referente ao

requerimento 11112 de 26/02/2021

Foi,

por

unanimidade

pos

Passem

, deliberado

deferir

o

pedido de anulação da pretensão referente ao requerimento 11112 de
26/02/2021, apresentada no requerimento nº 6556 de 07/02/2022, com
fundamento na informação técnica de 17/02/2022.

Não estavam presentes os senhores vereadores
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Requerimento (s) nº (s): D7690 de 09-11-2021
Processo nº: 981P/2021
Requerente: Elsa Gudrun Liebing Lohr
Local da Obra: Foros de Vale de Carro de Baixo, freguesia de Albufeira e Olhos de
Água
Assunto: Pedido de Informação Prévia sobre a viabilidade de construção em dois
prédios rústicos

requerente

que,

nos

Dos

termos

PASO
e

com

os

fundamentos

, deliberado notificar o|
expressos

no

parecer

técnico de 22/02/2022, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara
concorda, se prevê não considerar viável o pedido, tal como configurado.
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para

o interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de bo. 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 arts.
121º 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 09h00 e as 15h00.

Não estavam presentes os senhores vereadores
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Requerimento (s) nº (s): 43887PE de 18-09-2018; 43887IT de 18-09-2018; 43887
de 18-09-2018 e 49003 de 20-09-2021
Processo nº: 1031P/2018

Requerente: David Maximiano Raimundo

Local da Obra: Urbanização da Herdade dos Salgados, freguesia da Guia
Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de edifício unifamiliar,

piscina e muro de vedação

Foi, por unanimidade
pos
pad WEsS
, deliberado que se|
mantêm os pressupostos de facto e de direito que levaram à anterior decisão
considerar viável o pedido, nos termos do parecer técnico de 22/02/2022.

Não estavam presentes os senhores vereadores
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Requerimento (s) nº (s): 26137II de 19-05-2021; 36137DFV de 19-05-2021 e
26137 de 19-05-2021
Processo nº: Lotº 513/2011
Requerente: Quinta da Orada - Gestão e Investimentos, S.A.

Local da Obra: Marina de Albufeira, Várzeas da Orada, freguesia de Albufeira e
Olhos de Água
Assunto: Licença - Operação de loteamento

Foi, por unanimidade

Dos

PactevivT

, deliberado notificar o

requerente que, nos termos e com os fundamentos expressos no parecer
técnico de 24/02/2022, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Camara)
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 bo. 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 arts.

121º 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 09h00 e as 15h00.

Não estavam presentes os senhores vereadores
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Requerimento (s) nº (s): 42835I1+ de 03-10-2019; 42835 de 03-10-2019; 33941 de

22-09-2020; 44785 de 20-10-2020; 5519517 de 11-12-2020; 55195II de 11-122020; 55195 de 11-12-2020; 56601 de 18-12-2020; 56594TI de 03-11-2021 e
56594 de 03-11-2021
Processo nº: 508/1963
Requerente: Garcia Anastácio Justino
Local da Obra: Ribeira de Alte, freguesia de Paderne
Assunto: Licença - Alteração e ampliação de apoios agrícolas - Legalização
Apreciação do licenciamento

'Foi, por unanimidade
pos PATEI-AES
licença, tal como é requerido, tendo em conta
22/02/2022 e informação da DREOP de 11/12/2021.

Não estavam presentes os senhores vereadores
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Requerimento (s) nº (s): 4733 de 26-01-2021

Processo nº: 200U/2021

Requerente: Maria Clementina Martins
Local da Obra: Sítio do Carrasqueiro, Purgatório, freguesia de Paderne
Assunto: Licença - Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo
liquefeitos (GPL) - Classe B2

Foi,

por unanimidade

transmitir ao requerente

Des

RSI

a informação

prazo de GO dias para resposta.

técnica de

Não estavam presentes os senhores vereadores
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Requerimento (s) n° (s): 34206 de 28-06-2021
Processo n°: 100U/2021
Requerente: Gascan, S.A.
Local da Obra: Urbanização Onda Verde, freguesia de Albufeira e Olhos de Água

Assunto: Licença - Instalação destinada a armazenagem de gases de petróleo
liquefeitos (GPL) - Classe B2

Foi,

por

unanimidade

transmitir ao requerente

prazo de Go

DoS

PdsSevrTeS

a informação

dias para resposta.

técnica de

Não estavam presentes os senhores vereadores
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Requerimento (s) nº (s): 46391II de 29-10-2020; 46391DFV de 29-10-2020 e
46391 de 29-10-2020
Processo nº: 1216/1974
Requerente: Algarchapa, Unipessoal, Lda
Local da Obra: Avenida 12 de Julho, Vale Serves, freguesia de Ferreiras

Assunto: Licença - Demolição, alteração e ampliação de edificação plurifamiliar com

piscina e muro de vedação
Apreciação do projeto de arquitetura

Foi, por unanimidade
Dos
PAIS
, deliberado notificar o
requerente que, nos termos e com os fundamentos expressos no parecer
técnico de 16/02/2022, 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 GO 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 arts.

121º 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 09h00 e as 15h00.

Não estavam presentes os senhores vereadores
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Requerimento (s) nº (s): 57291 de 30-12-2019; 20134IT de 19-04-2021; 20164 de

(19-04-2021; 29430 de 04-06-2021; 34095 de 28-06-2021 e 6213 de 04-02-2022
Processo nº: 106/2019
Requerente: Nuno José Batista da Silva Monteiro
Local da Obra: Patroves, Lote nº 21, freguesia de Albufeira e Olhos de Água
Assunto: Licença - Construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação

Apreciação do licenciamento

Foi,

por

unanimidade

DoS

P2SSr7E5

, deliberado

transmitir ao requerente a informação da DREOP de 22/02/2022.

Não estavam presentes os senhores vereadores
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Requerimento (s) nº (s): 35194 de 08-08-2019; 43047 de 04-10-2019 e 6441 de

04-02-2022
Processo nº: 63/2019
Requerente: Ana Paula Lopes Nunes
Local da Obra: Vale de Pedras, freguesia de Albufeira e Olhos de Água

Assunto: Licença - construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação

Apreciação do licenciamento

Foi, por unanimidade
Dos
Pas
, deferido o pedido de
licença, tal como é requerido, tendo em conta a informação dos serviços do
DPGU datada de 28/02/2022.

Não estavam presentes os senhores vereadores
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Requerimento (s) nº (s): 22743PU de 04-06-2020; 22743 de 04-06-2020 e 19793

de 04-06-2020

Processo nº: 11CP/2020

Requerente: Catarina Mendes de Almeida Iglesias de Oliveira e Outro
Local da Obra: Quinta da Balaia, Brangueira, Lote nº 66, freguesia de Albufeira e

Olhos de Água
Assunto: Requerendo a anulação do pedido de Comunicação Prévia - Alteração e
ampliação de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação, referente ao

requerimento 22743 de 04/06/2020

Foi, por unanimidade
Vos
MSENES
, deliberado mandar|
transmitir ao requerente a informação técnica de 15/02/2022, concedendo o
prazo de GO dias para resposta.

Não estavam presentes os senhores vereadores
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Requerimento (s) nº (s): 51581TI de 19-11-2020; 51581CE de 19-11-2020 e 51581

de 19-11-2020
Processo nº: 981P/2020

Requerente: Apartmar, S.A.
Local da Obra: Brejos, freguesia de Albufeira e Olhos de Água
Assunto: Pedido de Informação Prévia relativo à construção de dois edifícios de
habitação coletiva com piscinas e muros de vedação

Foi,

por unanimidade

requerente

que,

nos

Dos

termos

Pane
e

com

os

fundamentos

deliberado notificar o

expressos

no

parecer

técnico de 24/02/2022, que se dá por reproduzido, e com o qual esta Câmara
concorda, se prevê não considerar viável o pedido, tal como configurado.
A notificação deverá conter cópia integral do referido parecer, o convite para
o interessado se pronunciar, querendo, por escrito, no prazo de 60 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 arts.
121º 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 09h00 e as 15h00.
Não estavam presentes os senhores vereadores
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Requerimento (s) nº (s): 44923 de 25-08-2021; 6460 de 04-02-2022 e 9397 de

21-02-2022
Processo nº: 59/2021
Requerente: Santa Casa da Misericórdia de Albufeira
Local da Obra: Rua do Oceano s/n, freguesia de Albufeira e Olhos de Água

Assunto: Licença- Alteração e ampliação de edificação - Residencial para pessoas

| idosas e serviços de apoio domiciliário

Apreciação do projeto de arquitetura e licenciamento

Foi, por unanimidade
PEA “aprovado o projeto de
arquitetura e deferido o pedido de licença, tal como é requerido, tendo em
conta o parecer técnico de 03/03/2022,
e informação da DREOP de
03/03/2022.

Não estavam presentes os senhores vereadores
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Requerimento (s) nº (s): 3847 de 20-01-2022
Processo nº: 58/2008
Requerente: Armando Dias
Local da Obra: Vale de Parra, freguesia da Guia
Assunto: Cedência de parcela de terreno

| Foi, por unanimidade _ $0
minuta
causa,

PrssenTeç

da escritura pública de cedência gratuita de parcela de terreno em
no cumprimento das condições do licenciamento deferido por aquele

órgão autorizando-se , assim, a respetiva outorga.

Não estavam presentes os senhores vereadores

(R.

, deliberado aprovar a

pesar.

‘

)
i

fr

se

=

:

Albufeira
MUNICIPIO

A

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística

Reunião de Câmara de 07 de março de 2022
DELIBERAÇÃO

16
Requerimento (s) nº (s): 7423 de 10-02-2022 e SGDCMA9318 de 10-02-2022
Processo nº: 17CP/2019
Requerente: Urbigarbe - Sociedade Algarvia de Urbanizações, S.A.

Local da Obra: Quinta Pedra dos Bicos, Lote nº 8, freguesia de Albufeira e Olhos

de Água
Assunto: Pedido de licença especial de obras inacabadas

Foi, por unanimidade
Dos
Pre ES
, deliberado declarar a
caducidade da comunicação prévia (por decurso de prazo de execução) e assim
se reconhece existir interesse na conclusão da mesma, para o que poderá
deferir o pedido de licença especial para a conclusão de obra inacabada pelos|
requeridos 6 meses.

Não estavam presentes os senhores vereadores
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Requerimento (s) nº (s): 5781 de 02-02-2022 e 10475 de 25-02-2022

Processo nº:1EA/2022
Requerente: Eva Maria José Van Der Berg
Local da Obra: Montechoro, junto ao Hospital Lusíadas, freguesia de Albufeira e
Olhos de Água
| Assunto: Despacho do Sr. Presidente datado de 02/03/2022 para ratificação
sobre o pedido de Licença - Instalação e funcionamento de recinto itinerante (Circo Nederland) nos dias 4,5,6,12 e 13 de março de 2022.

Foi, por unanimidade
tos
despacho do Sr. Presidente

Pres WS
datado de 02/03/2022

, deliberado ratificar o|
e, assim, considerar-se

deferido o pedido de licença para instalação de recinto itinerante, conforme
requerido, nos termos da informação técnica da DGU de 25/02/2022 e da
DPUAI de 26/02/2022.

Não estavam presentes os senhores vereadores

SR.

Pepsi.

