
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA 

 

EDITAL 
 

PAULO ALEXANDRE FIGUEIREDO FREITAS, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE ALBUFEIRA: 

FAÇO PÚBLICO que, no uso da competência que me é conferida pela alínea b) do n.º 1 do art.º. 

30º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e nos termos previstos nos n.º1 e 2 do art. 28º do 

mesmo Diploma, convoquei a realização de uma Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal 

de Albufeira, que terá lugar no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, pelas 21:00 

horas, do próximo dia 28 de Julho, com a seguinte: 
 

 
ORDEM DO DIA 

 

1. Apreciação e deliberação da acta de 16-06-2016; 
 

2. Nomeação de um representante da Assembleia Municipal para integrar na Comissão 
Consultiva da Revisão do Plano Director Municipal de Albufeira; 

 
3. Tomada de conhecimento do requerimento da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Albufeira, relativo à ocupação de um espaço situado em Santa Eulália, 
como parque de estacionamento privado de acesso público; 

 
4. Tomada de conhecimento do requerimento de Espiral de Letras, LDA, relativo à abertura 

ao público de um parque de estacionamento na Rocha Baixinha. 
 

5. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da renovação de contrato 
para “concessão de um sistema de transportes públicos de interesse turístico em 
comboio rodoviário articulado na zona nascente da cidade” – Turistrem, Lda; 

 
6. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da proposta para 

aquisição, pelo Município de Albufeira, do acerto de bens imóveis que integram a massa 
falida da Faceal – Fábrica de Cerâmica do Algarve, S.A, bem como autorização para 
que a venda se concretize até ao final do corrente ano de 2016; 

 
7. Apreciação e deliberação sob proposta da Câmara Municipal, do concurso público para 

empreitada de “levantamento e reposição/construção e reparação de passeios em zonas 
pontuais do concelho de Albufeira”; 

 
8. Apreciação e deliberação sob proposta da Câmara Municipal, da proposta de adesão do 

município de Albufeira à AMPV – Associação dos Municípios Portugueses do Vinho; 
 

9. Apreciação e deliberação sob proposta da Câmara Municipal, da proposta de adesão do 
município de Albufeira, à Rede Portuguesa de Cidades Interculturais; 

 
10. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, do concurso público para 

execução de pinturas no pavimento no município de Albufeira; 
 
 
 
 



Mais faço saber que, nos termos referidos na convocatória, o público poderá intervir antes da 

Ordem do Dia e se a ordem de trabalhos não for esgotada até às 24:00 horas, a sessão 

continuará no dia seguinte, pelas 21:00 horas, no mesmo local. 

E para que se não alegue desconhecimento, se pública o presente Edital e outros de igual teor, 

que vão ser afixados nos locais de estilo. 

 

 
 

Albufeira, 14 de Julho de 2016 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

PAULO ALEXANDRE FIGUEIREDO FREITAS 

 


