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EDITAL

JOSÉ 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 29-11-2021,

 

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, 29 de novembro de 2021

O Presidente da Câmara

 

A
sé Carlos Martins Rolo

Rua do Municipio — 8200-863 Albufeira, Tel.: 289 599 500, Fax: 289 599 511, E-mail:.geral@cm-albufeira.pt, Pagina Web: www.cm-albufeira. pt



R
R
E S
e
e

P
a

Io ‘ira:

Municipio de Albufeira

Minuta da ata da reunião de câmara de 29 de novembro de 2021 [

 

Ao vigésimo nono dia do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, nesta cidadea?

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,

Carta 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 2 de novembro de
 2021.

Foi confirmada, a aprovação da ata da reunião realizada no dia 2 de novembro 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 26/11/2021. 

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.

 — INFORMAÇÕES

6 — PEDIDOS DE TRANSPORTE 

6.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 12 de novembro,

que autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo CBA — Clube de Basquete
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de Albufeira, pelo Imortal Basket Clube e pelo Rancho Folclórico Infantil de Albufeira,

para os dias 12, 13 e 14 de novembro.

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

 

6.2 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 18 de novembro,

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

para o dia 20 de novembro.

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

 

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

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

vice-presidente. 

6.3 — Ratificação do despacho proferido pelo vice-presidente da câmara, em 12 de

novembro, na falta do presidente, que autorizou a disponibilização do transporte solicitado

pelo Futebol Clube de Ferreiras, para o dia 13 de novembro.

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

presidente.

Não estava presente o senhor presidente.

 

 

 

6.4 — Ratificação do despacho proferido pelo vice-presidente da câmara, em 18 de

novembro, na falta do presidente, que autorizou a disponibilização do transporte solicitado

pelo Futebol Clube de Ferreiras, para o dia 20 de novembro.

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

reassumindoa 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. 

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

disponibilização do transporte solicitado pelo Imortal Desportivo Clube, para o dia 1 de

dezembro.

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
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aliviar o recurso a trabalho suplementar destesaem datas ea

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.

Município de Albufeira

 

 

 

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. 

6.6 — 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 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 presidente, que a seguir à votação regressou à sala

reassumindo a presidência.

 

 

 

 

 7 — APOIOS

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

prestação de apoio à A.C.R.O.D.A. — Associação Cultural e Recreativa dos Olhos de
Agua na realização da 12.2 Festa do Magusto.

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

 

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

Guarda Nacional Republicana (GNR) — Destacamento de Trânsito de Albufeira na

prevenção da propagação de contágio do COVID-19.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

8 — IMÓVEIS
8.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relacionada com a

aquisição de imóvel, sito na Urbanização de Vale Pedras, Lote 1, freguesia de Albufeira e

Olhos de Água.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
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9 - PROTOCOLOS

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

celebração de um protocolo de colaboração com a Associação de Pesca Desportiva e

Recreativa da Baleeira.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

 

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 da sala. 

10 — AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS

10.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que determinou

designar os representantes do Município de Albufeira no Conselho Geral do Agrupamento

de Escolas de Ferreiras.

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

presidente.

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz que a seguir à votação

regressou à sala.

 

 

 

 

11 — XXV CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
PORTUGUESES

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

autorização das despesas tendentes a garantir a representação efetiva do Município de

Albufeira no XXV congresso da Associação Nacional de Municipios Portugueses. --------------

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

 12 - SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE
12.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara relacionado com o

suplemento de penosidade e insalubridade. aee.

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

 

 13 —- OCUPAÇÃO DAVIA PÚBLICA
13.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do vice-presidente da câmara visando a

isenção do pagamento das taxas de ocupação da via pública para Estabelecimentos

Comerciais e de Restauração ou Bebidas, localizados em todo o Município de Albufeira,

para o mês de dezembro de 2021 e janeiro e fevereiro de 2022.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

14 - OBRAS MUNICIPAIS

14.1 — Empreitada de Ampliação do Reservatório da Mosqueira, incluindo Condutas

Adutoras de Interligação ao Sistema Existente — Apreciação e deliberação sobre minuta

do contrato adicional ao contrato.
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato. Af | 

15 - RECURSOS HUMANOS

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

a consolidação da mobilidade intercarreiras da trabalhadora Patrícia Viviana Guerreiro

Antão Tinoco.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

 

16 - TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE

16.1 — Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com o pedido

da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais no sentido de integrar uma

cidadã para prestação de trabalho a favor da comunidade.

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

comunicar à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais de que não existe

viabilidade no solicitado.

 

 

 

 17 - ESTÁGIOS CURRICULARES
17.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a

celebração de um acordo específico para formação em contexto de trabalho com o

Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, no âmbito do Curso

Técnico Superior Profissional (TeSP) em Proteção Civil.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

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

celebração de um protocolo de estágio com a Escola Superior de Educação e

Comunicação da Universidade do Algarve para acolhimento de estágio curricular no

âmbito do curso de licenciatura em Educação Social.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

18 — CANDIDATURAS

18.1 — Candidatura ao Prémio Damir Cemerin 2021 — Ratificação do despacho proferido

pelo presidente da câmara que autorizou a formalização da candidatura do projeto “Parque

do Ribeiro (Sistema Hídrico de Bioretenção)”.

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

 

 

18.2 — Candidatura “ALG-05-3928-FEDER-000061 — Posto de Turismo de Paderne”, no

âmbito do PO CRESC Algarve 2020 - 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.

 

 

18.3 — Candidatura “ALG-05-3928-FEDER-000062 — Parque dos Sentidos, Largo da

Fonte e Zona de Merendas - Guia”, no âmbito do PO CRESC Algarve 2020 -

Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relacionada com a
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

19 — Vill OPTO — FORUM DE EDUCACAO E FORMACAO DO ALGARVE----------------------

19.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do vice-presidente da câmara relacionada

com a realização e a aprovação das normas de participação do evento. -----.................o

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

20 - SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO

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

subsídio de arrendamento à candidatura n.º 163/2021.

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

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

 

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

subsídio de arrendamento à candidatura n.º 167/2021.

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

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

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

subsídio de arrendamento à candidatura n.º 172/2021.

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

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

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

subsídio de arrendamento à candidatura n.º 174/2021.

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

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

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

subsídio de arrendamento à candidatura n.º 178/2021.

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

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, 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 da sala, 

21 — AUXÍLIOS ECONÓMICOS
21.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a

aprovação dos montantes a comparticipar aos agrupamentos escolares relativos aos

auxílios económicos aos estudantes elencados na 2.º listagem, referentes ao ano letivo

2021/2022.

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. wornnnanannnnnnnnnnnnn
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Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz. |
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22 —- TRANSPORTES ESCOLARES

22.1 — 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 e equipamentos educativos do concelho, para os

meses de dezembro de 2021, e janeiro e fevereiro de 2022.

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.

 

 

 

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

Zua 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. 

 23 - PAVILHÕES DESPORTIVOS

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

disponibilização das instalações do Pavilhão Desportivo da Escola Básica e Secundária de

Albufeira à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira para a

realização de treinos na época desportiva 2021 /2022.

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.

 

 

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

disponibilização das instalações do Ginásio do Pavilhão Desportivo de Albufeira ao Clube

Basquete de Albufeira para a realização de treinos na época desportiva 2021 /2022.---------

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

24 — PISCINAS MUNICIPAIS

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

do valor das taxas de utilização de uma utente das piscinas municipais, referente ao registo

n.º |-CMA/2021/11602.

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

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

 

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

do valor das taxas de utilização de uma utente das piscinas municipais, referente ao registo

n.º I-CMA/2021/11333.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos serviços,
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24.3 — Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com a redução

do valor das taxas de utilização de um utente das piscinas municipais, referente ao registo

n.º |-CMA/2021/11331.

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

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

 25 — EXPOSIÇÃO “1,2 GUERRA MUNDIAL”

25.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando aprovar

a cedência temporária da Exposição “1.2 Guerra Mundial” a várias escolas fora do
concelho.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

 26 — INDEMNIZACOES

26.1 — Apreciação e deliberação sobre o processo de sinistro n.º 1/2019 relacionado com o

pedido de indemnização pelos danos sofridos.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer e nos termos do

mesmo, manifestar intenção de indeferir o pedido, e, para cumprimento do

estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo primeiro e seguintes

do Código do Procedimento Administrativo, conceder ao requerente o prazo de dez

dias, para, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto.---------------------------

 

26.2 — Apreciação e deliberação sobre o processo de sinistro n.º 29/2021 relacionado com

o pedido de indemnização pelos danos sofridos.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer e nos termos do

mesmo, manifestar intenção de indeferir o pedido, e, para cumprimento do

estabelecido nos artigos décimo segundo, centésimo vigésimo primeiro e seguintes

do Código do Procedimento Administrativo, conceder ao requerente o prazo de dez

dias, para, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ----------........

 

 27 — OBRAS MUNICIPAIS

27.1 - Empreitada de Requalificação da Estrada da Mosqueira —- Apreciação e

deliberação sobre auto de receção provisória.

Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de receção provisória. --------———..

 

27.2 - Empreitada de Requalificação da Estrada da Mosqueira - Apreciação e

deliberação sobre informação dos serviços relacionada com a revisão de preços provisória

da empreitada.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos termos

da mesma, aprovar o cálculo da revisão de preços provisória no valor de 110.277,27

euros acrescido do IVA, a favor do empreiteiro e autorizar o respetivo pagamento. -----

 

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

fundamento no facto de fazer parte do júri do concurso, e invocando o previsto na

alinea d) do nú agésimo o Procedimento      



Se
e
e
e

P
e
e

JáfeiraR
MUNICÍPES

Município de Albufeira
oq /

entLA fi
Administrativo, suscitou a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentando ,
 

 da sala, assumindo a presidência o senhor vice-presidente. 24

27.3 - Empreitada de Levantamento e Reposição/Construção e Reparação d

Passeios em Zonas Pontuais do Concelho de Albufeira — Apreciação e deliberação

sobre auto de vistoria para efeitos de liberação parcial da caução.

Foi deliberado, por maioria dos presentes, homologar o auto de vistoria e mandar

procederà liberação de 15% dos valores prestados para garantia da empreitada. --------

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

vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor

Ferraz e António Coelho; absteve-se o senhor vereador Desidério Silva. --------------------

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

reassumindoa presidência.

 

 

27.4 - Empreitada de Requalificação da EM 526 desde a Rotunda da Balaia até ao

limite do Concelho de Loulé — Apreciação e deliberação sobre auto de vistoria para
efeitos de liberação parcial da caução.

Foi deliberado, por maioria, homologar o auto de vistoria e mandar proceder à

liberação de 30% dos valores prestados para garantia da empreitada.------------------------

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

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

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

Silva.

 

 

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

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

 28 — FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS

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

Urbanos, Limpeza Urbana, e serviços auxiliares no Município de Albufeira (janeiro e

fevereiro) - Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços visando a aprovação

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

contrato.

Foi deliberado, por maioria dos presentes, tendo em conta o teor das informações e

nos termos das mesmas, aprovar as peças do processo, determinar a abertura do

procedimento, proceder à designação do gestor do contrato nos precisos termos

sugeridos na primeira informação, solicitando para evolução do processo, a

necessária autorização por parte da dignissima assembleia municipal, nos termos

previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 (LCPA), de 21 de

fevereiro, para a assunção do compromisso plurianual.

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação, por parte da Assembleia

Municipal, dos documentos previsionais para 2022-2026.

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

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

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

Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços visando a aprovação das peças
 do processo, a abertura do respetivo procedimento.

Foi deliberado, por maioria, tendo em conta o teor das informações e nos termos das

mesmas, aprovar as peças do processo, determinar a abertura do procedimento,

proceder à designação do gestor do contrato nos precisos termos sugeridos na

primeira informação, solicitando para evolução do processo, a necessária

autorização por parte da dignissima assembleia municipal, nos termos previstos na

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 (LCPA), de 21 de fevereiro, para a
 assunção do compromisso plurianual.

A eficácia deste ato fica condicionada à aprovação, por parte da Assembleia
 Municipal, dos documentos previsionais para 2022-2026.

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. 

29 — COIMAS 

29.1 - Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com o
 pagamento de uma contraordenação — auto n.º 943596637.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos termos

da mesma, autorizar o pagamento da coima relativa ao auto de contraordenação n.º
 943596637, no valor de 120,00 euros.

29.2 — Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com o
 pagamento de uma contraordenação — auto n.º 943596645.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos termos

da mesma, autorizar o pagamento da coima relativa ao auto de contraordenação n.º

943596645, no valor de 120,00 euros. 

30 - CAMINHOS 

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

natureza de caminho na Zona da Torre da Medronheira — Olhos de Água, Freguesia de

Albufeira e Olhos de Água. 
 Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 31 — LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO

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

da licença especial de ruido para a realização de obras de construção civil, no Bairro das

Casas, Paderne, solicitada por Ferreira Construção, S.A., para os dias 1, 4,8, 11 e 18 de

 dezembro de 2021.
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Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor daife deferiro

pedido nos termos da mesma. Pe 

32 - OBRAS MUNICIPAIS 
[

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 da sala. 

32.1 — Empreitada de Construção de Novo Bloco para salas de Aula e Substituição de

Coberturas na EB 2,3 Diamantina Negrão - Apreciação e deliberação sobre informação

dos serviços relacionada com a revisão de preços da empreitada.

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

e nos termos da mesma, aprovar o cálculo da revisão de preços no valor de

35.416,65 euros, acrescido de IVA, a favor do empreiteiro e autorizar o respetivo

pagamento.

Não estava presente o senhor vereador Victor Ferraz, que a seguir à votação

regressou à sala.

 

 

 

 33 - PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES

33.1 — 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

disposto no n.º 3 do artigo 57.º do Anexo | da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro. --------------

Todas as deliberagées foram tomadas segundo a forma de votac&o nominal. -------------------

aia 29 de novembro de 2021

A secretaria daTeunião

l |fb CSS>

Carla Farinha

 

—

s Martins Rolo

 














































































































