
 
 

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.º 1 e 2 do art.º 27º, do mesmo Diploma, 
convoquei a realização de uma Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Albufeira, que terá lugar no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas 19:00 horas, do próximo dia 14 de Maio, com a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1. Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal, nos 
termos da alínea c) do n.º 2 do Art. 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; 
 

2. Apreciação e deliberação das atas de 16-12-2019, 29-01-2020 e 17-02-2020; 

 

3. Tomada de conhecimento da integração do Presidente da Assembleia Municipal de 
Albufeira no Conselho Municipal de Saúde, conforme disposto na alínea b), do ponto 1, 
do art.º 9.º, do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de Janeiro;  
 

4. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, em representação das freguesias do 
município, para integrar na composição do Conselho Municipal de Saúde, conforme 
disposto na alínea c), do ponto 1, do art.º 9º, Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de Janeiro;  
 

5. Designação de um representante da Assembleia Municipal de Albufeira para integrar no 
Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Algarve I 
Central, conforme disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 31º do Decreto-Lei n.º 
28/2008, de 22 de Fevereiro;  
 

6. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, do Inventário do 
Património respeitante ao ano de 2019; 
 

7. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, dos documentos de 
Prestação de Contas do município, respeitantes ao ano de 2019, incluindo a proposta de 
aplicação de resultados;  
 

8. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 2-ª Revisão – 
Alteração Modificada das Grandes Opções do Plano 2020-2023; 
 

9. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 2.ª Revisão – 
Alteração Modificada do Orçamento para o ano de 2020;  

 
10. Apreciação e deliberação, sob proposta da Vice-Presidente, da autorização de 

repartição de encargos prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de Fevereiro, referente à Consulta Prévia – Regime Geral – ao abrigo do disposto na 
alínea c) do n.º 1, do artigo 20.º e artigos 112 a 127 do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e suas alterações, para 
“Fornecimento de Formação Certificada em SBV-DAE, para os Operacionais do 
Programa de Desfibrilhação Automática Externa (PDAE) de Albufeira”, pelo preço base 
de 33.000,00€, isento de IVA;  
 



11. Apreciação e deliberação, sob proposta do Vereador Rogério Neto, da autorização de 
repartição de encargos 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 de Televisão, 
Internet e Telefone”, pelo preço base de 4.200,00€ + IVA; 
 

12. Apreciação e deliberação, sob proposta do Vereador Rogério Neto, da autorização de 
repartição de encargos 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 de Assistência 
Técnica e Manutenção do Sistema Kapture”, com o preço base de 99.000,00€ + IVA; 
 

13. Apreciação e deliberação, sob proposta do Vereador Rogério Neto, da autorização de 
repartição de encargos 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 do Sistema Integrado de 
Gestão e Aprendizagem (SIGA)”, com o preço base de 23.260,44€ + IVA;  
 

14. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização de 
repartição de encargos 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 “Fornecimento de Peças e Acessórios 
para Viaturas da Marca MAN e Gruas da Marca Palfinger, Incluindo Serviços de 
Reparação e Manutenção”, até ao limite de 60.000,00€ + IVA;  
 

15. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização de 
repartição de encargos 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 “Fornecimento de Peças e Acessórios 
para Viaturas da Marca Renault, Incluindo Serviços de Reparação e Manutenção”, até 
ao limite de 79.200,00€ + IVA; 
 

16. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 1-ª alteração ao Mapa 
de Pessoal, conforme previsto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25º da Lei 75/2013 de 12 
de Setembro;  
 

17. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, no âmbito da alínea q) do 
nº1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro da proposta de desvio de 
caminho público, na ilha da madeira, Freguesia da Guia; 
 

18. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prévia 
prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, 
referente ao Concurso Público para “Execução da Empreitada de Remodelação e 
Ampliação da Rede de Águas Residuais e Pluviais da Zona Norte de Paderne – Fase 1”; 
 

19. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização prévia 
prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, 
referente ao Concurso Público para “Execução da Empreitada de Ampliação do 
Reservatório da Mosqueira, Incluindo Condutas Adutoras de Interligação ao Sistema 
Existente”;  
 

20. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, nos temos do disposto na 
alínea i) do número 1 do artigo 25 do Anexo I da Lei  75/2013, de 12 de Setembro, 
referente à  “Proposta – Exercício do Direito de Preferência sobre o imóvel sito na Rua 
Vasco Santana -  Edifício Vila Magna – Montechoro, Lojas 29, 15, 46, 47, 56, 84, 90, 91, 
92, 93, 37, 32, 34, 36, 39, 27, 26, 24 e Direito de Preferência sobre o imóvel sito na Rua 
Vasco Santana -  Edifício Vila Magna – Montechoro, inscrito na matriz predial com o n.º 
8-Fracção A ”, pelo valor total de 1.767.600,00€; 
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21. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização de 
repartição de despesa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de Fevereiro, referente à Proposta Relacionada com o Projeto “ Via Algarviana” – Pelos 
Caminhos do Património – da Associação Almargem – Aviso 004/INLOCO/10216/2020 
do PDR 2020; 
 

22. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, nos temos do disposto na 
alínea h) do número 1 do artigo 25.º da Lei  75/2013, de 12 de Setembro, referente à 
proposta do “Plano de Pormenor do Roja-Pé Sul, para os fins previstos no n.º 1 do artigo 
90.º do RJIGT” – RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial – Dec. 
Lei n. 80/2015, de 14 de Maio; 
 

23. Apreciação e deliberação da recomendação apresentada pelo BE, intitulada “Acesso a 
produtos de higiene íntima feminina nas escolas do concelho de Albufeira”. 

 
 

IMPORTANTE: COVID 19 – por questões de segurança e saúde pública a sessão não admitirá 

assistência presencial do público, podendo aceder e acompanhar os trabalhos através do canal 

YouTube da Assembleia Municipal, entrando em www.youtube.com e pesquisar “Assembleia 

Municipal de Albufeira”. As questões dos munícipes poderão ser feitas antecipadamente pelo 

email: assembleia.municipal@cm-albufeira.pt e a resposta será dada na referida sessão. 

 

 

Mais faço saber que, se a ordem de trabalhos não for esgotada até às 22.30 horas, a sessão continuará 

no dia seguinte, pelas 19.00 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, 7 de Maio de 2020 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

PAULO ALEXANDRE FIGUEIREDO FREITAS 
 

http://www.youtube.com/
mailto:assembleia.municipal@cm-albufeira.pt

