
 

 

 
 

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 19:30 horas, do próximo dia 04 de Fevereiro, 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. Tomada de Conhecimento do Sistema de Controlo Interno; 
 

3. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da aprovação da 1.ª 
Revisão - Alteração Modificativa das Grandes Opções do Plano 2021-2025; 
 

4. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da aprovação da 1.ª 
Revisão - Alteração Modificativa ao Orçamento e do Plano Orçamental Plurianual 2021-
2025, incluindo a 1.º Alteração do Mapa de Pessoal e Plano de Recrutamento para 
2021; 
 

5. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da autorização para a 
“Transferência para o Ano de 2021 dos Saldos dos Compromissos Existentes à data de 
31 de Dezembro de 2020; 
 

6. Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da aprovação prevista na 
alínea k) do n.º 1 do art.º 33 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, bem 
como na alínea g) do n.º 1 do art.º 25 do mesmo diploma legal, referente à “Proposta de 
Adaptação dos Regulamentos em Vigor no Município de Albufeira, no âmbito da Ação 
Social, como Medidas Extraordinárias no âmbito da Pandemia Covid-19;  
 

7. Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, 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 “Prestação de Serviços de Recolha e 

Encaminhamento de Resíduos de Construção e Demolição e Resíduos Contendo 

Amianto”, até ao limite de 210.000,00€ + IVA; 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

8. Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, 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 “Protocolo de Colaboração Financeira entre Aspirante “Geoparque 

Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira” e QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos 

Territórios de Baixa Densidade, CRL”; 

 
 

9. Apreciação e deliberação, sob proposta do Presidente da Câmara, 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, bem 

como nos n.ºs 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho na redação 

em vigor, referente à Candidatura “Posto de Turismo de Paderne” no âmbito do Aviso 

ALG-28-2020-12 – Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos 

(PADRE)”. 

 
 
Antes da Ordem do Dia: 
 

 Período de intervenção do público (máximo 60 minutos); 
 Período Antes da Ordem do Dia (máximo 30 minutos); 
 Leitura resumida da correspondência; 

 

 

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, 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 22.30 horas, a sessão continuará no dia seguinte, 

pelas 19.30 horas, no mesmo local. 

A sessão será transmitida em direto, no canal do YouTube. 

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, 27 de Janeiro de 2021 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

PAULO ALEXANDRE FIGUEIREDO FREITAS 
 

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

