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MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

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 20-12-2021,

 

 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 municipio.----------

Albufeira, 20 de dezembro de 2021

O Presidente da Câmara

se ) Ulm
mta

José Carlos Martins Rolo
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A ira

Município de Albufeira E

Minuta da ata da reunião de câmara de 20 de dezembro de 2021 '

 

Fe}

Ao vigésimo dia do més de dezembro do ano dois mil e vinte e um, nesta cidade de>

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- SALDOS

1.1 — Conhecimento dos saldos em dinheiro segundo o Resumo Diário da Tesouraria do

dia 17/12/2021.

Foi tomado conhecimento.

 

 

 

 2 - LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES

3 - TOMADAS DE CONHECIMENTO

3.1 - 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.

 

 

 

3.2 - Tomada de conhecimento de pagamentos autorizados e efetuados, bem como de

outros assuntos.

Foi tomado conhecimento.

 

 

 — INFORMAÇÕES

5 - PEDIDOS DE TRANSPORTE

5.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 3 de dezembro,

que autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo Imortal Basket Club e pelo

Rancho Folclérico Infantil de Albufeira, ambos para o dia 4 de dezembro. ---------------------

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

 

5.2 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 7 de dezembro,

que autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo Clube de Basquete de

Albufeira e pelo Imortal Basket Club, ambos para o dia 8 de dezembro. -------------------------

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhorpresidente. --------------
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5.3 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 10 de dezembro,

que autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo Imortal Basket Club, para o

dia 11 de dezembro.

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. 

5.4 — Ratificação do despacho proferido pelo vice-presidente da câmara, em 30 de

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

pelo Futebol Clube de Ferreiras, para o dia 1 de dezembro.

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

presidente.

Não estava presente o senhor presidente.

 

 

 

5.5 — 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.º 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

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. 

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

disponibilização do transporte solicitado pelo Imortal Desportivo Clube, para o dia 9 de

janeiro.

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, um1 apoio indispensável às
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respetivas famílias, não devendo ultrapassar-se o limite de 60% a que se refere o n.º VV

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 vice-presidente, que a seguir à votação regressou à

sala.

 
 

 

 

 

6 - APOIOS

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

prestação de apoio à Associação de Capoeiragem “Malta do Sul’/Grupo Muzenza de

Capoeira na realização do Il Encontro de Capoeira “Simbora Algarve’. ----------------------------

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

 

6.2 - Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que determinou a

prestação de apoio a Acro Al-Buhera — Clube de Ginástica de Albufeira na realização de

testes RT-PCRe testes Rápidos Antigénio para despiste de SARS-CoV2 para participação
em Gala de Natal do Clube.

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

 

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

apoiarfinanceiramente a Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne. ------------------

Foi deliberado, por unanimidade, aprovara proposta. 

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

apoiar o Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. - Centro de Emprego e

Formação Profissional de Faro, para que o Centro Qualífica de Albufeira realize

processos de RVCC - Reconhecimento, Validação de Conhecimentos e Competências a

munícipes do concelho de Albufeira.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

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

atribuição de uma comparticipação financeira ao Instituto D. Francisco Gomes. ---------------

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

6.6 — Apreciacao e deliberagao sobre proposta da vereadora Claudia Guedelha visando
apoiar o C.A.S.A. — Centro de Apoio ao Sem-Abrigo na utilização do logotipo do
Município de Albufeira.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

 

6.7 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a
disponibilização das instalações do Gabinete da Família à SPTF — Sociedade Portuguesa
de Terapia Familiar para a realização de consultas/atendimentos em Terapia Familiar.-------
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 
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6.8 — Apreciaçãoe“deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a

atribuição de uma comparticipação financeira à APF — Associação para o Planeamento

da Família — Delegação Regional do Algarve.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

7 —- REGULAMENTOS

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

com o Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Albufeira. -----

Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta.

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

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

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

António Coelho.

 

 

 

8 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA

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

designação dos representantes do Município de Albufeira no Conselho Geral do

Agrupamento de Escolas de Albufeira.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

 

9 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBUFEIRA POENTE

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

designação dos representantes do Município de Albufeira no Conselho Geral do

Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

 

10 — CONTRATOS-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO

2021

10.1 — Apreciação e deliberação sobre a minuta de adenda ao contrato a celebrar com o

Imortal Basket Clube.

Foi deliberado, por unanimidade, manifestar concordância com os termos propostos

para a adenda ao contrato-programa, cuja minuta se aprova, podendo, em

consequência, o mesmoser outorgado e produzir todos os efeitos nele previstos. ------

 

 

11 — DIREITO DE PREFERÊNCIA

11.1 - Apreciação e deliberação sobre o requerimento de Amélia Fortes Carmona

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

da Cotovia, Quinta da Palmeira, Bloco B, Lote 4, Freguesia de Albufeira e Olhos de Água. ---

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

do imóvel em causa.

 

 

12 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2022-2026, ORÇAMENTO E PLANO

ORÇAMENTAL PLURIANUAL 2022-2026, DERRAMA, IMPOSTO MUNICIPAL PARA

IMÓVEIS - DESPACHO
12.1 —Eado despacno Proferido pelo econ«dacamaraSesdeterminou

cão

ReONENTERja daE ER euDea)

 

 

ss SS DE oi ——



fa 4

Les
of

Municipio de Albufeira 7
/|

solicitar a Assembleia Municipal a retirada e a suspensão de apreciação dos+ para

reanálise após reformulação dos mesmos.

Foi deliberado, por maioria, ratificar o despacho do senhorpresidente. --------------------ÉS
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.

 

 

 

 13 - DERRAMA

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

a fixação, com referência ao ano de 2022, das taxas de derrama.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

 14 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

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

a fixação, com referência ao ano de 2021, de taxa para os prédios urbanos.----------------------

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

 15 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2022-2026

15.1 — Apreciação e deliberação sobre as Grandes Opções do Plano 2022-2026. ---—————.

Foi deliberado, por maioria, aprovar as Grandes Opções do Plano dois mil e vinte e

dois, traço, dois mil e vinte e seis, e remeter o documento à Assembleia Municipal

para apreciação no âmbito das respetivas competências [alinea a) do artigo 25º do

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro).

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

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e o senhor vereador Ricardo
Clemente; votou contra o senhor vereador António Coelho; abstiveram-se os
senhores vereadores Desidério Silva e Victor Ferraz.

 

 

16 - ORÇAMENTO E PLANOORÇAMENTAL PLURIANUAL 2022-2026 -----.........
16.1 — Apreciação e deliberação sobre o Orçamento e Plano Orçamental Plurianual do
Município, incluindo Mapa de Pessoal, Plano de Recrutamento e o Quadro Plurianual de
Programação Orçamental.

Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta de Orçamento e Plano Orçamental
Plurianual 2022-2026 do município, Mapa de Pessoal, Plano Anual de Recrutamentos
e Quadro Plurianual de Programação Orçamental 2022-2026 e remetê-los à
Assembleia Municipal para apreciação no âmbito das respetivas competências
[alínea a) e o) do artigo 25º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro].-------------
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vice-
presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e o senhor vereador Ricardo
Clemente; votou contra o senhor vereador António Coelho; abstiveram-se os
senhores vereadores Desidério Silva e Victor Ferraz.

 

 

17 —- FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS
17. 1 — Concurso Público para Aquisiçãode Serviços de Seguros pelo Período de 3
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Anos-- Apreciação«e“deliberação sobre o Relatório do Júri e aprovação da minutado

contrato.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do relatorio do juri: --------------

a) adjudicar o procedimento para Aquisição de Serviços de Seguros pelo Período de

3 Anos, à empresa Generali Seguros, S.A., pelo valor de 1.553.581,41 euros, isento do

IVA;

b) aprovar a minuta do contrato.

 

 

 

18 - TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE

18.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando

colaborar com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais no sentido de

integrar na Divisão de Águas e Saneamento do Departamento de Infraestruturas e Serviços

Urbanos um cidadão para prestação de trabalho a favor da comunidade (120 horas). ----------

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

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

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

cidadão 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.

 

 

19 - ESTÁGIOS CURRICULARES
19.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a

celebração de um protocolo de estágio curricular com a ESTM - Escola Superior de

Turismo e Tecnologia do Mar do Politécnico de Leiria para acolhimento de estágio

curricular no âmbito do curso de licenciatura em Gest&o Turistica e Hoteleira.--------------------

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

20 —- CANDIDATURAS

20.1 — Fundo Florestal Permanente - Apoio ao Funcionamento dos Gabinetes

Técnicos Florestais Municipais - 2021 —- Anúncio de Abertura de Procedimento

Concursal n.º 2021-0021-01 - Ratificação do despacho proferido pelo vice-presidente da

camara, na falta do presidente, que autorizou a formalizagao da candidatura. --------------------

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

 

21 - PROTOCOLOS

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

atribuição de uma comparticipação financeira, bem como a celebração de um protocolo de

desenvolvimento cultural com a Associação ArtedoSul.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

 

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

aprovar a minuta da 1.2 adenda ao protocolo de cooperação a celebrar com a ACRAL —

Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve, no âmbito do
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desenvolvimento da iniciativa “Vale Educação”.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

 

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

atribuição de uma comparticipação financeira, bem como a celebração de um protocolo de

colaboração com a AANGA — Associação de Angolanos e Amigos de Angola. ---------....

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 do Centro de Ciência Viva do

Algarve, 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. 

21.4 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a
atribuição de uma comparticipação financeira, bem como a celebração de um protocolo de
colaboração com o Centro de Ciência Viva do Algarve.

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

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

 

 

21.5 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vice-presidente da câmara visando
apoiar a financeiramente a A.H.S.A. - Associação Humanitária Solidariedade de
Albufeira no âmbito do protocolo existente.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

22 — VIILOPTO — FÓRUM DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ALGARVE ----------........
22.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do vice-presidente da câmara relacionada
com a alteração da data de realização e a aprovação das normas de participação do
evento.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

23 —- HABITAÇÃO SOCIAL
23.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a
isenção do pagamento do valor relativo à penalização referente às rendas em
incumprimento de uma munícipe e a aprovação do Plano de Regularização das Rendas. -----
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

24 - SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO
24.1 - Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços visando a atribuição do
subsídio de arrendamento à candidatura n.º 168/2021.

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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24.2 - 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 nosestritos termos do nela sugerido.

 

 

 

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

subsídio de arrendamento à candidatura n.º 179/2021.

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

mandar proceder nosestritos termos do nela sugerido.

 

 

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

subsídio de arrendamento à candidatura n.º 181/2021.

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

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

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

subsídio de arrendamento à candidatura n.º 182/2021.

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

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

 25 — TELEASSISTENCIA
25.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando

apoiar um munícipe através da atribuição e colocação de equipamento de teleassistência. -—-

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

 26 — PISCINAS MUNICIPAIS

26.1 — 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/2021/13596.

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

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

 

 

27 - OBRAS MUNICIPAIS

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

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

de receção provisória parcial.

Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de receção provis6ria. ----------------

 

 

 28 — CAMINHOS

28.1 - Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relativa à

natureza de caminho, situado em Vale Carro — Troço 1, Freguesia de Albufeira e Olhos de

Água.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
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natureza de caminho, situado em Vale Carro — Troço 2, Freguasja de Albufeira e Olhos de,

Água. /

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

 

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

natureza de caminho sem topónimo perpendicular ao caminho público com o topónimo

Caminho do Banco, situado em Foros de Vale de Carro de Baixo, Freguesia de Albufeira e

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

 

 

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

natureza de caminho,situado em Almeijoafras, Freguesia de Paderne. ----------------------------

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

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

natureza de caminho, situado na Mosqueira — Troço 1, Freguesia de Albufeira e Olhos de

Água.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

28.6 - Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relativa à

natureza de caminho, situado na Mosqueira — Troço 2, Freguesia de Albufeira e Olhos de

Água.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

 29 - LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO

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

da licença especial de ruído para a realização de um espetáculo de fogo-de-artifício, na

noite de 1 de janeiro no Hotel Epic Sana em Albufeira, solicitada por Pirotecnia Oleirense

— Fogos de Artifício, Limitada.

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

pedido nos precisos termos da mesma.

 

 

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

da licença especial de ruído para a realização de lançamento de um espetáculo pirotécnico,

na noite de 31 de dezembro no Hotel Sheraton Algarve, solicitada por Algarpirotecnia,

Limitada.

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

pedido nos precisos termos da mesma.

 

 

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

da licença especial de ruído para a realização de lançamento de um espetáculo pirotécnico,

na noite de 31 de dezembro no Regency Salgados Hotel & Spa na Guia, solicitada por

Algarpirotecnia, Limitada.

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

pedido nos precisos termos da mesma.
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29.4 — Apreciação e deliberação sobre informação dosserviços relacionada com a emissão

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

Casas, Paderne, solicitada por Ferreira Construção, S.A., para os dias 8, 15,22 e 29 de

janeiro de 2022.

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

pedido nos precisos termos da mesma.

 

 

30 —- OBRAS MUNICIPAIS

30.1 - Concurso Público para Execução da Empreitada de Substituição do Sistema

AVAC do Edifício Paços do Concelho de Albufeira incluindo SADI e Iluminação —

Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara relacionado com

esclarecimentos no âmbito do procedimento.

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

 

 

31 - FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS

31.1 — Consulta prévia no âmbito do concurso público internacional n.º 02/2017, para

a seleção de fornecedores de energia elétrica em regime de mercado livre para o

Algarve — Apreciação e deliberação sobre o Relatório Final do Júri e aprovação da minuta

do contrato.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do Relatório Final do Júri e

nos termos do mesmo:

a) adjudicar o procedimento à empresa Endesa Energia, S.A., pelo valor de

2.105.000,00 euros, acrescido de IVA;

b) aprovar a minuta do contrato.

 

 

 

 

 

 32 — CENTRAIS SOLARES FOTOVOLTAICAS

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

de parecer quanto à localização do Projeto das Centrais Solares Fotovoltaicas de

Montechoro | e Montechoro II.

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

da mesma, emitir parecer favorável.

 

 

 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.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------

Todas as deliberações foram tomadas segundo a forma de vota¢ao nominal. -------------------
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