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Município de Albufeira i 

Minuta da ata da reunião de câmara de 30 de ayosto de 2022 CZ 

Ao trigésimo dia do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Albufeira, 

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

da Câmara Municipal de Albufeira, sob a presidência do seu presidente, senhor José 

Carlos Martins Rolo, achando-se presentes o vice-presidente, Cristiano José da Ponte 

Cabrita e os vereadores, senhores, Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, Desidério 

Jorge da Silva, Victor de Oliveira Ferraz, Cláudia Cristina Dias Guedelha e António 

Abel Zua Coelho. 

Secretariou a diretora de Departamento Municipal do Departamento de Gestão e Finanças, 
Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha. 

Da ordem de trabalhos, cuja convocatória foi atempadamente distribuída a cada um dos 

membros deste Executivo, constavam os seguintes pontos: 

  

  

  

1-ATAS 

1.1 — Confirmação da aprovação da ata da reunião realizada no dia 5 de julho de 2022 .------- 

Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia 5 de 

julho de 2022, a qual havia sido aprovada em minuta, após ter sido dispensada a 

respetiva leitura uma vez que uma cópia da mesma foi entregue previamente aos 

senhores membros do Órgão Executivo. 

  

  

2 — SALDOS 

2.1 — Conhecimento dos saldos em dinheiro segundo o Resumo Diário da Tesouraria do 

dia 29/08/2022. 

Foi tomado conhecimento, 

  

  

  

  3 - LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES 

  4 — TOMADAS DE CONHECIMENTO 

4.1 - Tomada de conhecimento das decisões proferidas pelo presidente no uso de 

competências próprias e delegadas pela câmara municipal e pelos vereadores no uso de 

competências delegadas pelo presidente ou subdelegadas. 

Foi tomado conhecimento. 

  

  

4.2 - Tomada de conhecimento de pagamentos autorizados e efetuados, bem como de 

outros assuntos. 

Foi tomado conhecimento. 

  

  

  5 — INFORMAÇÕES 

  6 - PEDIDOS DE TRANSPORTE 

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador António Coelho, 
com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação
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Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de Albufeira, e invocando o previsto na 

alinea a) do numero um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento 

Administrativo, e o senhor presidente, por se considerar impedido relativamente ao 

Futebol Clube de Ferreiras, suscitaram as respetivas situações de impedimento, 

tendo-se ambos ausentado da sala, assumindo a presidência o senhor vice- 

presidente. ----   

6.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do vice-presidente da câmara visando a 

disponibilização do transporte solicitado por diversas entidades. 

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor das 

informações, autorizar a realização dos transportes, considerando que se destinam a 

atletas e a munícipes do concelho, sendo indispensável para esta câmara o bem 

estar destas pessoas, o que também consubstancia, por natureza, um apoio 

indispensável às respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de 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 estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador António Coelho, 

que a seguir à votação regressaram à sala, tendo o senhor presidente reassumido a 

presidência. 

  

  

  

7 —- APOIOS 

7.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que determinou a 

prestação de apoio à Junta de Freguesia de Paderne na realização do evento “Aldeia 

Encantada — Noite Branca”. 

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

  

  

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Victor Ferraz, 

por se considerar impedido, ausentou-se da sala.   

7.2 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando apoiar a 

Associação SOUL na realização dos espetáculos “Show Halloween Soul” e “Show Natal 

Soul”. --=- 

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. 

  

  

7.3 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando apoiar o 

Imortal Basket Clube na realização de uma reunião. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

Antes da discussão do assunto a seguir de 
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com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação/ 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, e invocando*o previsto ná 

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. 

    

  

7.4 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando apoiar a 

AHBVA - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira na 

realização do 4.º Encontro de Fanfarras. 

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ----—- 

Não estava presente o senhor vereador António Coelho, que a seguir à votação 

regressou à sala. 

  

  

7.5 — Apreciação e deliberação sobre proposta do vice-presidente da câmara visando 

apoiar o Clube Automóvel do Sul na realização da 5.º Edição do Rali Município de 

Albufeira. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  8 — IMÓVEIS 
8.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a 
aquisição de duas frações autónomas, sitas em Corrieira, designadas pelas letras “L” e 'J”, 
freguesia de Albufeira e Olhos de Água, e aprovação da minuta da escritura de compra e 

venda. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  9 — DIREITO DE SUPERFÍCIE 

9.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relacionada com a 
alteração das condições do Direito de Superfície a favor de Cooperativa MARTRAIN — 
Cooperativa de Responsabilidade Limitada (CRL). 

Este assunto nao foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ---------------------- 

  

10 — REGULAMENTOS 
10.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando iniciar os 
procedimentos tendentes à elaboração do Projeto de Regulamento da Taxa Turística do 
Município de Albufeira, bem como aprovar a composição da respetiva Comissão de 
Acompanhamento. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  

11 — RECURSOS HUMANOS 

11.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha 
relacionada com a consolidação da mobilidade intercarreiras da trabalhadora Jacinta 
Isabel Morgado Ramos. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  

11.2 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha 
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relacionada com a consolidação da mobilidade intercarreiras do trabalhador Jorge 

Antunes Pimpão. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  12 - ESTÁGIOS CURRICULARES 
12.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a 

celebração de um protocolo de formação em contexto de trabalho com a ASMAL - 

Associação de Saúde Mental do Algarve para o desenvolvimento de formação prática 

em contexto de trabalho na área de Operador(a) de Jardinagem de uma formanda. ------------ 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.   

12.2 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a 

celebração de um protocolo de formação em contexto de trabalho com a ASMAL — 

Associação de Saúde Mental do Algarve para o desenvolvimento de formação prática 

em contexto de trabalho na área de Operador(a) de Jardinagem, de um formando. ---------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.   

12.3 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a 

celebração de um acordo específico com a Escola Superior de Saúde da Universidade 

do Algarve para acolhimento de estágio curricular de Filipa Fontes no âmbito do curso de 

Dietética e Nutrição. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -- 

  

  

12.4 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a 

celebração de um acordo específico com a Escola Superior de Saúde da Universidade 

do Algarve para acolhimento de estágio curricular de Mariana Rosa no âmbito do curso de 

Dietética e Nutrição. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta -- ---- 

  

  

  13 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

13.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relacionada com 

a alteração de representantes no Conselho Municipal de Educação. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. - anna 

  

  

  14 - PROTOCOLOS -- ---- 

14.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando 

aprovar a minuta do protocolo específico de cooperação a celebrar com o Agrupamento 

de Escolas de Albufeira Poente, no âmbito da candidatura ao Centro Tecnológico 

Especializado de Informática. -- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -- 

  

  

14.2 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando 

apoiar financeiramente o Centro Paroquial de Paderne no âmbito de protocolo existente. - 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.   

  

  

ee ree a qu E ETR josto de 2022 |) (E   

  

  

LL LE 

                 

  
saath J } ‘ +. 

"ti F é = Fe a 1 L= My E E! E i E 

  

   



Município de Albufeira 

  

  

15 - HABITAÇÃO SOCIAL ------ 
15.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Chudia Guedelha 

relacionada com a aprovacao do Plano de Regularizagao das Rendas de um municipe. ------- 

Este assunto nao foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ---------------------- 

  

16 — OBRAS MUNICIPAIS 

16.1 —- Requalificação da Avenida dos Descobrimentos desde a Rotunda dos 

Golfinhos até à Rotunda da Orada — Apreciação e deliberação sobre informação dos 

serviços relacionada com o pedido de dispensa de pagamento devido a aplicação de 

sanções por incumprimento do contrato por parte da empresa adjudicataria. ---------------------- 

Foi deliberado, por maioria, tendo em conta o teor da informação dos serviços e nos 

termos da mesma, mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. ---------------- 

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice- 

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores Ricardo 

Clemente e Desidério Silva; votou contra o senhor vereador António Coelho; 

absteve-se o senhor vereador Victor Ferraz. 

  

  

17 - FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 

17.1 — Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Transportes Urbanos de 

Albufeira - Serviço Giro — Linhas Verde, Azul, Vermelha, Vermelha 2 e Laranja - 

Ratificação do despacho proferido pelo senhor presidente que determinou a aprovação das 

peças do processo, a abertura do respetivo procedimento e a designação do gestor do 

contrato. 

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

  

  

  

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Ricardo 

Clemente, por se considerar impedido, ausentou-se da sala.   

17.2 — Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Recolha, Transporte de Resíduos 

Urbanos, Limpeza Urbana e Serviços Auxiliares, no Município de Albufeira (setembro 

e outubro) - Apreciação e deliberação sobre o Projeto de Decisão da Adjudicação e 

aprovação da minuta do contrato. 

Foi deliberado, por maioria dos presentes, tendo em conta o teor do projeto de 

decisão: 

a) adjudicar a Prestação de Serviços de Recolha, Transporte de Resíduos Urbanos, 

Limpeza Urbana e Serviços Auxiliares, no Município de Albufeira (setembro e 
outubro de 2022), à empresa Luságua — Serviços Ambientais, S.A. pelo valor máximo 
de 811.500,00 euros, acrescido do IVA; 

b) aprovar a minuta do contrato. 

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice- 
presidente e a senhora vereadora Cláudia Guedelha; abstiveram-se os senhores 
vereadores Desidério Silva, Victor Ferraz e António Coelho. 

Não estava presente o senhor vereador Ricardo Clemente, que a seguir à votação 
regressou à sala. 
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  18 - CAMINHOS 

18.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relativa à 

natureza de caminho sem topónimo que efetua a ligação do caminho público sem topónimo 

ao caminho publico “Caminho da Escola”, situado no Vale de Santa Maria, Freguesia de 
Albufeira e Olhos de Água. 
Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta. 

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice- 

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores Ricardo 

Clemente, Desidério Silva e Victor Ferraz; absteve-se o senhor vereador António 

Coelho. 

  

  

  

19 — LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO ema 
19.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que autorizou a 

emissão da licença especial de ruído a Oura Gardens, S.A., para realização de 

Espetáculos de Animação com DJ, no Restaurante “El Mexicano”, em Albufeira, nos dias 

17, 18, 19 e 20 agosto de 2022. 

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

  

  

19.2 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que autorizou a 

emissão da licença especial de ruído a Oura Gardens, S.A., para realização de atuação de 

DJ, no Restaurante “El Mexicano”, em Albufeira, nos dias 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 de 

agosto de 2022. 

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

  

19.3 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que autorizou a 

emissão da licença especial de ruído a Coelha, Limitada, para realização do evento com 

DJ “Festa de Aniversário 40 Anos — Parte IV”, no Restaurante Praia da Coelha, na Praia da 

Coelha, no dia 27 de agosto de 2022. 

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

  

19.4 — Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com a emissão 

de licença especial de ruído para a realização de espetáculos de animação com DJ, no 

Restaurante “El Mexicano”, em Albufeira, solicitada por Oura Gardens, S.A., para os dias 

30 e 31 de agosto. 

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e do Alvará de 

Licença Especial de Ruído, deferir para os dias 30 e 31 de agosto corrente. -----------..... 

    

19.5 — Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com a emissão 

de licença especial de ruído para a realização do evento noturno “Festa da Lua Cheia”, no 

staurante Pedras Amarelas, na Praia da Galé, Albufeira, solicitada por Pedra do Pão, 

imitada, para o dia 9 de setembro. 

. Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação, deferir o 

No pedido nos precisos termos da mesma. 

  

  

  20 — PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES 
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20.1 — Apreciação e deliberação dos assuntos constantes nas folhas nexag. AN 

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 deliberações foram tomadas segundo a forma de votac&o nominal. ------------------- 

Albufeira, 30 de agosto de 2022 
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