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EDITAL

JOSE CARLOS MARTINS ROLO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

ALBUFEIRA:

FAÇO PÚBLICO, nos termos do n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de

setembro, que esta Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 15-11-2021,

 

 tomou as deliberações, cuja cópia se anexa.

E para que não se alegue desconhecimento, se publica este Edital e outros de

idêntico teor, que vão ser afixados nos locais de estilo e no site do município.----------

Albufeira, 15 de novembro de 2021

O Presidente da Câmara

 

José Carlos Martins Rolo
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Minuta da ata da reunião de câmara de 15 de novembro de 2021 |

  

 

Ao décimo quinto dia do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, nesta cidadeWo

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 20 de outubro de 2021. -

Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia 20

de outubro de 2021, 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 11/11/2021.

Foi tomado conhecimento.

 

 

 3 - LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES

4 - DESPACHOS DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES E PAGAMENTOS

AUTORIZADOS E EFETUADOS

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, bem como de pagamentos

autorizados e efetuados.

Foi tomado conhecimento.

 

 

 

 — INFORMAÇÕES

6 - VEREADORA EM REGIME DE TEMPO INTEIRO, SEM EXCLUSIVIDADE --—-—.........

6.1 —- Tomada de conhecimento do teor da comunicação da senhora vereadora Cláudia

Guedelha, através da qual informa que exercerá o cargo de vereadora em regime de tempo

inteiro, sem exclusividade.

Foi tomado conhecimento.
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7 - PEDIDOS DE TRANSPORTE 

Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor vice-presidente,

com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Imortal Desportivo

Clube, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo sexagésimo nono

do Código do Procedimento Administrativo, suscitou as respetivas situações de

impedimento, tendo-se ausentado da sala. 

7.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 29 de outubro, que

autorizou a disponibilização dos transportes solicitados por diversasinstitui¢des.----------------

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor

presidente.

Não estava presente o senhorvice-presidente.

 

 

7.2 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 9 de novembro,

que autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo Imortal Desportivo Clube,

para o dia 10 de novembro.

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor

presidente.

Não estava presente o senhor vice-presidente, que a seguir à votação regressou à

sala.

 

 

 

7.3 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 5 de novembro,

que autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo Atlético Clube de Albufeira,

pelo Imortal Basket Clube e pelo Padernense Clube,para os dias 6 e 7 de novembro. ------

Foi deliberado, por unanimidade,ratificar o despacho do senhorpresidente. --------------

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, por se

considerar impedido, ausentou-se da sala, assumindo a presidência o senhor vice-

presidente. 

7.4 — Ratificação do despacho proferido pelo vice-presidente da câmara, em 29 de outubro,

no impedimento do presidente, que autorizou a disponibilização do transporte solicitado

pelo Futebol Clube de Ferreiras, para os dias 30 e 31 de outubro.

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor vice-

presidente.

Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala

reassumindo a presidência.

 

 

 

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vice-presidente, com

fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Imortal Desportivo Clube,

e invocando o previsto na 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. 
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7.5 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a

disponibilização do transporte solicitado pelo Imortal Desportivo Clube, para o dia 28 de

novembro.

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

informação, autorizar a realização do transporte, considerando que se destina a

atletas 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 120º 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 estava presente o senhor vice-presidente, que a seguir à votação regressou à

sala.

 

 

 

 

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, por se

considerar impedido, ausentou-se da sala, assumindo a presidência o senhor vice-

presidente. 

7.6 — 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.° 3 do artigo 120° da Lei n.° 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 estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala

reassumindoa presidência.

 

 

 

8 - APOIOS

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

prestação de apoio à Associação Regional de Pesca Desportiva do Algarve, em

conjunto com a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, na realização do 28.º

Campeonato do Mundo de Clubes de Pesca Desportiva de Mar.

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

 

 

8.2 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que determinou a
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prestação de apoio à Junta deFreguesia de Paderne na realização do Magusto no dia 11

de novembro.

Foi deliberado, por unanimidade,ratificar o despacho do senhorpresidente.--------------

 

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

Agrupamento de Escolas de Albufeira na prevenção da propagação de contágio do

COVID-19.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

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

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, e invocando o previsto na
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. 

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

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira na prevenção da

propagação de contágio do COVID-19.
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.

 

 

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

disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira à LUEL — Arte em
Movimento — Associação Cultural, Desportiva e Social de Albufeira para a realização

da Festa de Natal.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

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

disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira à Fundação António

Silva Leal — Creche e Jardim de Infância “Os Amendoinhas” para a realização da Festa

de Natal.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

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

disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira à Fundação António

Silva Leal — Centro Infantil “O Búzio” para a realizagao da Festa de Natal.---------------------
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

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

disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira ao Jardim de Infância

Grãozinho d'Areia para a realização da Festa de Natal. 

 Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
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8.9 - Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente dá câmara/visando a

disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira à Karens International

Dance Studios para a realizagao de um espetaculo de Danga de Natal.---------------------------

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

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

por se considerar impedido, ausentou-se da sala. 

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

disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira à Associação SOUL

para a realização do espetáculo “Show Natal Soul”.

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

Não estava presente o senhor vereador Victor Feraz, que a seguir à votação
regressou à sala.

 

 

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

disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira à Associação SOUL

para a realização do espetáculo de dança “Lifetime Musicals”.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

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

Albucoop - Cooperativa Rádio Táxis de Albufeira, C.R.L na realização de uma

Assembleia Geral.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

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

apoiar a Jurisnova, Associação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de

Lisboa na realização de uma ação de formação.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com

fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia

de Albufeira, e invocando o previsto na 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, assumindo a presidência o
senhor vice-presidente. 

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

apoiar a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira na realização de uma Assembleia

Geral Ordinária.

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

Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala

reassumindo a presidência.

 

 

8.15 - Apreciação e deliberação sobre proposta do vice-presidente da câmara visando
si ção
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apoiar o CPA — Clube de Patinagem de Albufeira na realização da Taça do Algarve e
 Alentejo de Patinagem Artística.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

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

disponibilização à Federação Portuguesa de Natação das instalações do Complexo de

Piscinas Municipais para a realização de Estágio da Seleção Nacional de Natação entre os

dias 15 a 17 de novembro de 2021. 

 Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

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

atribuição de uma comparticipação financeira à ACAPO -— Associação de Cegos e

Amblíopes do Algarve. 

 Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

8.18 — Tomada de conhecimento do teor de um relatório relacionado com as cedências de

combustível aos Clubes e Associações Desportivas do Concelho, no período

compreendido entre 01/09/2021 e 30/09/2021. 

 Foi tomado conhecimento.

 9 — DIREITO DE PREFERÊNCIA
9.1 - Apreciação e deliberação sobre o requerimento de Cátia Patrícia Caeiro Cuco

relacionado com o exercício do direito de preferência na venda de um imóvel sito na Rua

do Estádio, Urbanização Habijovem, Bloco 8, Apartamento DC, Freguesia de Albufeira e

Olhos de Água. 

Foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na transação

do imóvel em causa. 

 10 - CEDÊNCIA DE HABITAÇÃO
10.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando

dar continuidade à cedência temporária e de forma gratuita uma habitação de forma a

alojar militares da Marinha que estão a colaborar na vigilância das praias de Albufeira até

ao dia 31 de janeiro de 2022. 

 Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 11 — ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALGARVE

11.1 - Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a

nomeação de representante do Município, nas faltas e impedimentos do presidente da
 câmara, na Associação Musical do Algarve.
 Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

12 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2021-2025 

12.1 — Apreciação e deliberação sobre a proposta da 4.º revisão — alteração modificativa

das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais
 Relevantes).
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Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta e remetê-la à Assembleia Municipal I.

para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas competéncias.---------------------

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice- /7

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e o senhor vereador Ricardo /
Clemente; abstiveram-se os senhores vereadores Desidério Silva, Victor Ferraz e (>

António Coelho. =.

 
 

 

13 - ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL2021-2025 ------------------------
13.1 — Apreciação e deliberação sobre a proposta da 4.º revisão — alteração modificativa do

Orçamento e do Plano Orçamental Plurianual 2021-2025, incluindo a 5.º alteração ao Mapa

de Pessoal e a 5.º alteração ao Plano de Recrutamento para 2021.

Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta e remetê-la à Dignissima Assembleia

Municipal para apreciação e deliberação no âmbito das respetivas competências.----—

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

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e o senhor vereador Ricardo

Clemente; abstiveram-se os senhores vereadores Desidério Silva, Victor Ferraz e

António Coelho. --

 

 

14 - COMPROMISSOS PLURIANUAIS
14.1 — Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com a

transferência para o ano 2022 dos saldos dos compromissos existentes à data de 31 de
dezembro de 2021.

Foi deliberado, por maioria, tendo em conta e nos termos da informação dos
serviços, solicitar à digníssima Assembleia Municipal autorização prévia para as
seguintes situações:

a) transferência, para o ano de 2022, dos saldos existentes à data de 31 de dezembro
de 2021 nos compromissos por executar, constantes na listagem apresentada; ---------
b) assunção de compromissos plurianuais relativos a despesas que venham a ser
assumidas até ao final do mês de dezembro de 2021, cujos pagamentos se prevejam
também efetuar ainda no corrente ano, mas que, por qualquer motivo, não venham a
ser efetuados e que seja necessário transitar tais compromissos para o ano
seguinte;

c) para que em procedimentos cuja despesa dê lugar a encargo orçamental em mais
de um ano económico, ou em ano que não seja o da sua realização, possa existir
uma reprogramação dos valores aprovados para cada um dos anos desde que o
montante global do compromisso plurianual se mantenha e que a dotação do projeto
das Grandes Opções do Plano correspondente comporte tais valores e que o saldo
do compromisso que, eventualmente, venha a ser apurado no ano n possa transitar
para o ano n+1, e assim sucessivamente para os anos subsequentes.-----------------------
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-
presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e o senhor vereador Ricardo
Clemente; abstiveram-se os senhores vereadores Desidério Silva, Victor Ferraz e
António Coelho.
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15.1 - Concurso Público para a Exploração Temporária de Lojas localizadas no

Mercado Municipal de Caligos, em Albufeira — Apreciação e deliberação sobre
 informação dos serviços visando a devolução de caução.

Foi deliberado, por unanimidade, proceder nos precisos termos da informação dos
 serviços.

 16 — CENTRAL DE CAMIONAGEM DE ALBUFEIRA

16.1 — Concurso Público para Adjudicação da Exploração Temporária de Loja Situada

na Central de Camionagem de Albufeira Destinada à Venda de Artesanato Regional e

Outros Artigos da Mesma Natureza — Apreciação e deliberação sobre informação dos
 serviços visando a devolução de caução.

Foi deliberado, por unanimidade, proceder nos precisos termos da informação dos
 serviços.

17 - ESTÁGIOS CURRICULARES 

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

celebração de um acordo de cooperação de estágio curricular com a FEUAIg - Faculdade

de Economia da Universidade do Algarve para acolhimento de estágio no âmbito do
 curso de mestrado em Marketing Management.
 Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

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

celebração de um contrato de estágio de formação em contexto de trabalho com a

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve para

acolhimento de estágio no âmbito do curso de mestrado em Psicologia Social, do Trabalho
 e das Organizações.
 Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 18 — CANDIDATURAS

18.1 — Candidatura “ALG-06-4842-FEDER-000019 -- Construção de ERPI, Centro de

Dia, SAD e Creche dos Olhos de Água — Terceira Idade” - Apreciação e deliberação

sobre proposta do presidente da câmara relacionada com a autorização para a assinatura
 do Termo de Aceitação da candidatura.
 Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

18.2 — Candidatura “FSUE-02-9999-FSUE-000176 — Combate a Pandemia COVID-19 no
Concelho de Albufeira” - Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da

câmara relacionada com a autorização para a assinatura do Termo de Aceitação da
 candidatura.

 Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 19 - COMISSÃO DE HABITAÇÃO
19.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relacionada com
 a composição da Comissão de Habitação.
 Foi deliberado; por unanimidade, aprovar a proposta.
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esapone *  20 — REDE SOCIAL - CLAS - CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL
20.1 - Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a (7

nomeação do Presidente do Conselho Local de Ação Social e do representante do

Município no Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social de Albufeira. -----------------
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

 21 —- HABITAÇÃO SOCIAL
21.1 —- Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha

relacionada com a isenção de atualização das Rendas em Regime de Arrendamento

Apoiado.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

22 - SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO
22.1 - Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com o mapa

referente à atribuição de subsídio de arrendamento correspondente aos meses de
novembro e dezembro de 2021.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos serviços,

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

 

22.2 - Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços visando a atribuição do

subsídio de arrendamento à candidatura n.º 164/2021.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos serviços,

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

22.3 - Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços visando a atribuição do

subsídio de arrendamento à candidatura n.º 169/2021.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos serviços,

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

22.4 - Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços visando a atribuição do

subsídio de arrendamento à candidatura n.º 170/2021.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos serviços,

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

22.5 - Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços visando a atribuição do
subsídio de arrendamento à candidatura n.º 173/2021.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos serviços,
mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

22.6 - Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços visando a atribuição do
subsídio de arrendamento à candidatura n.º 175/2021.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos serviços,

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.
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22.7 - Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços visando a atribuição do

subsídio de arrendamento à candidatura n.º 176/2021.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos serviços,

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

22.8 - Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços visando a atribuição do

subsídio de arrendamento à candidatura n.º 177/2021.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos serviços,

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

 23 - BOLSAS DE ESTUDO

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

a constituição do juri do procedimento para atribuição de bolsas de estudo do ensino

superior.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

24 — TRANSPORTES ESCOLARES 

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

com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de

Escolas de Ferreiras e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo

sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva

situação de impedimento, tendo-se ausentado dasala. 

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

disponibilização de transportes para visitas de estudo e deslocações solicitadas pelos

agrupamentos de escolas de Albufeira, para o més de dezembro de 2021 .------------------------

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. 

25 — PISCINAS MUNICIPAIS

25.1 — Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com a redução

do valor das taxas deutilizagao de um utente das piscinas municipais. -----------------------------

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos serviços,

mandar proceder nosestritos termos do nela sugerido.

 

 

26 - PROCESSO 846/09.4BELLE-A — TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE
LOULÉ - SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

26.1 - Tomada de conhecimento e eventual deliberação sobre o relatório quinzenal

relacionado com o processo 846/09.4BELLE-A.

Foi tomado conhecimento.

 

 

 

 FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS

1 - Concurso Público com publicação no JOUE para Fornecimento de Três
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Municipio de Albufeira \ / Lê |
\ by |

Autocarros e Quatro Viaturas Ligeiras Equipadas para oLs Coletivo |
Crianças - Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que determinou |.

aprovar a alteração das características técnicas do caderno de encargos e prorrogar o Ui?
prazo fixado para a apresentação de propostas.

Foi deliberado, por unanimidade,ratificar o despacho do senhorpresidente. --------......

 

27.2 — Ajuste Direto para Fornecimento de Peças e Acessórios para Viaturas da
Marca Mercedes, incluindo serviços de reparação e manutenção - Apreciação e

deliberação sobre o Projeto de Decisão de Adjudicação e aprovação da minuta do contrato.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do projeto de decisão: -------.--

a) adjudicar o fornecimento de peças e acessórios para viaturas da marca Mercedes,

incluindo serviços de reparação e manutenção, ao concorrente Starsul - Comércio
de Automóveis, S.A. até ao limite de 16.080,00 euros, acrescido do IVA; --------------------
b) aprovar a minuta do contrato. 

 28 — LICENCA ESPECIAL DE RUIDO
28.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que autorizou a

emissão da licença especial de ruído à Junta de Freguesia de Ferreiras, para o dia 11 de

novembro de 2021, para a celebração do dia de S. Martinho, no parque de estacionamento

da Junta de Freguesia.

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

 

29 - OBRAS MUNICIPAIS
29.1 —- Empreitada de Construção de Lar, Apoio Domiciliário e Centro de Dia —
Fontainhas - Apreciação e deliberação sobre o relatório do júri relacionado com a

aprovação de erros e omissões apresentados em fase de concurso.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do relatório do júri, mandar
proceder nos estritos termos do nele sugerido.

 

 

 

30 - PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES
30.1 - Apreciação e deliberação sobre parecer da chefe da Divisão de Procedimentos
Urbanísticos e de Apoio ao Investidor referente a pedido de emissão de certidão de
concordância com as avaliações provenientes dos Modelos 1 de IMI.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer proferido da
senhora chefe da Divisão de Procedimentos Urbanísticos e de Apoio ao Investidor: ---
a) acolher o mesmo;

b) deferir o solicitado pelo requerente;

c) determinar que os Serviços procedam à emissão de certidão manifestando
concordância com o teor das avaliações emitidas pelo Serviço de Finanças. --------......

 

 

 

 

30.2 — Apreciação e deliberação dos assuntos constantes nas folhas anexas. --------------------

Deliberações em anexo. 

O texto destas deliberações foi aprovado em minuta, no final da reunião nos termos do
disposto1no n.º 3 do artigo 57.º do Anexo | da Lein.º 75/2013, de 12 de setembro. wenannananna-
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Todas as deliberagées foram tomadas segundo a forma de votagao nominal. -------------------

A secretaria da reuniao

: a(ENS
Carla Farinha

Albufeira, 15 de novembro de 2021

  
ta da reunião de câmara de 15 de novemb

 
















































































