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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 31-01-2022,

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 noslocais de estilo e no site do município. --------Albufeira, 31 de janeiro de 2022

O Presidente da Câmara

José Carlos Martins Rolo

Rua do Município — 8200-863 Albufeira, Tel.: 289 599 500, Fax: 289 599 511, E-mail:.geral@cm-albufeira.pt, Pagina Web: www.cm-albufeira.pt
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Minuta da ata da reunião de câmara de 31 de janeiro de 2022

Ao trigésimo primeiro dia do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e dois, nesta cidade de 4
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, Cláudia Cristina Dias Guedelha, António Abel Zua

Coelho e Victor de Oliveira Ferraz, o qual participou por videoconferéncia. -------------------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 6 de dezembro de

2021.

Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia 06
de dezembro 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 28/01/2022.
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.

4.3 —- Tomada de conhecimento de assuntosjurídicos.
Foi tomado conhecimento.
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5 — INFORMAÇÕES
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6- PEDIDOS DE TRANSPORTE
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.
6.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 14 de janeiro, que
autorizou a disponibilizagao do transporte solicitado por diversas entidades. ---------------------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.
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, por se
considerar impedido, ausentou-se da sala, assumindo a presidência o senhor vicepresidente.
6.2 - Ratificação do despacho proferido pelo vice-presidente da câmara, na falta do
presidente, em 21 de janeiro, que autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo
Imortal Basket Club, para o dia 22 de janeiro, e pelo Futebol Clube de Ferreiras, para os
dias 22 e 23 de janeiro.
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor vicepresidente.
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.
6.3 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a
disponibilização do transporte solicitado pelo Imortal Desportivo Clube, para o dia 6 de
fevereiro.
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 serefere 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
Lcd: 7
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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 vicepresidente.
6.4 — 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.º 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 ao Imortal Basket Clube na realização de uma reunião de direção. ------

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 vicepresidente.

7.2 — Ratificação do despacho proferido pelo vice-presidente da câmara, no impedimento
do presidente, que determinou a prestação de apoio ao Futebol Clube de Ferreiras na
cedência de autocolantes para identificação dos lugares individuais sentados, no Estádio

da Nora, para prevenção da propagação de contágio do COVID-19.

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes,ratificar o despacho do senhor vicepresidente.
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 vereador António Coelho,
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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.
7.3 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando apoiar a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira na cedência de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) no próximo mês de fevereiro, para prevenção
da propagação de contágio da 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.
7.4 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a
disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira à Associação SOUL
para realização dos espetáculos “Show Spring Soul” e “Show Fim do Ano Soul’. ---------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
7.5 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a
disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira à Creche e Jardim de
Infância “A Turma dos Traquinas” para realização da Festa de Final de Ano. ----------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
7.6 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a
disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira à Fundação António
Silva Leal — Centro Infantil “O Búzio” para realização do Espetáculo de Final de Ano
Letivo.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
7.7 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a
disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira à Fundação António
Silva Leal — Creche e Jardim de Infância “Os Amendoinhas” para a realização da Festa
de Encerramento do Ano Letivo e da Festa de Natal.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
7.8 — Apreciação e deliberação sobre proposta do vice-presidente da câmara visando
apoiar a União Velocipédica Portuguesa / Federação Portuguesa de Ciclismo na
realização da 48.º Volta ao Algarve em Bicicleta.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
7.9 — Apreciação e deliberação sobre proposta do vice-presidente da câmara visando
apoiar o Agrupamento de Escolas Albufeira Poente na realização do 1.º Encontro do
Clube de Desporto Escolar de Surf/Body Board.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

Município de Albufeira

8 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
8.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relacionada com a
aprovação da minuta do primeiro aditamento ao contrato interadministrativo de delegação
de competências na AMAL — Comunidade Intermunicipal do Algarve, no âmbito dos
transportes municipais.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
9 - TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE
9.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha relacionada

com o pedido da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais no sentido de
reintegrar no Serviço Municipal de Veterinária um cidadão para a continuidade de
prestação de trabalho a favor da comunidade (90 horas).
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

10 — RECURSOS HUMANOS
10.1 - Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha
relacionada com o reforço de postos de trabalho, através da reserva de recrutamento
interno constituída pela lista de ordenação final homologada.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

11 - MERCADOS MUNICIPAIS
11.1 - Concurso Público para Exploração Temporária da Loja H - Charcutaria, e da

Loja L - Mercearia, localizadas no Mercado Municipal de Caliços, em Albufeira —

Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços visando a aprovação das peças

do processo, a abertura do respetivo concurso e a nomeação dos elementos componentes
do juri.
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta a informação dos serviços e nos
termos da mesma:
a) aprovar as peças do processo e abrir concurso público para a Adjudicação da
Exploração Temporária de Lojas Localizadas no Mercado Municipal de Caliços, em
Albufeira, fixando-se a base de licitação nos seguintes valores:
- Loja H - Charcutaria, valor de 300,00 euros;
- Loja L - Mercearia, valor de 500,00 euros;
b) proceder à designação dos elementos componentes do Júri nos termos
sugeridos.

11.2 - Concurso Público para Exploração Temporária de Snack-Bar/Café localizado

no Mercado Municipal Areias de São João — Apreciação e deliberação sobre informação

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

12 — QUIOSQUES

12.1 - Concurso Público para a Adjudicação da Exploração Temporária de Espaço
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Comercial/Loja para Comercialização de Bilhetes, sito junto ao Túnel em Albufeira —
Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com o acionamento
de caução.
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos serviços,
mandar proceder nosestritos termos do nela sugerido.
13 - PAVILHÕES DESPORTIVOS MUNICIPAIS
13.1 — Concurso Público para Adjudicação da Exploração Temporária de Espaço
Localizado no Pavilhão Desportivo de Olhos de Água como “Bar” — Apreciação e
deliberação sobre informação dos serviços relacionada com o acionamento de caução. ------Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos serviços,
mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido.

14 —- CANDIDATURAS
14.1 — Adenda ao Contrato 107/2020 — Prestação de Serviços Especializados nas
Áreas de Direção, Produção e Conteúdos Artísticos, no âmbito do Projeto de
Promoção Turística e Eventos Culturais - Apreciação e deliberação sobre proposta do
presidente da câmara relacionada com a aprovação da adenda ao contrato. -----.......
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

15 - PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA
Antes da discussão do assunto a seguir descrito, a senhora vereadora Cláudia
Guedelha, com fundamento no facto de fazer parte da Comissão de Habitação, e
invocando o previsto na alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do
Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva situação de
impedimento, tendo-se ausentado da sala.
15.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando
aprovar e publicitar as listas provisórias do Concurso para Atribuição de 40 Fogos em
Regime de Renda Convencionada.
Foi deliberado, por maioria dos presentes, aprovar a proposta.
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vicepresidente e os senhores vereadores Ricardo Clemente, Desidério Silva e António
Coelho, absteve-se o senhor vereador Victor Ferraz.
Não estava presente a senhora vereadora Cláudia Guedelha, que a seguir à votação
regressou à sala.

16 - HABITAÇÃO SOCIAL
16.1 — Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com a
mudança de titularidade do contrato de arrendamento da habitação social municipal sita na
Rua da Oliveira, Lote n.º 58, Rés-do-Chão Direito, em Albufeira.
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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17 —- TRANSPORTES ESCOLARES

]

17.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando al”)
disponibilização de transportes para visitas de estudo e deslocações solicitadas pelo
Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente para o més de fevereiro de 2022. ------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

18 — PISCINAS MUNICIPAIS
18.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do vice-presidente da câmara relacionada
com a restituição do valor pago pelo utente n.º 14755 referente também ao utente 14757
das Piscinas Municipais.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

19 —- INDEMNIZAÇÕES
19.1 — Apreciação e deliberação sobre o processo de sinistro n.º 33/2019 relacionado com
o pedido de indemnização pelos danos sofridos.

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer, mandar proceder

nos estritos termos do nele sugerido.

19.2 — Apreciação e deliberação sobre o processo de sinistro n.º 28/2021 relacionado com
o pedido de indemnização pelos danos sofridos.
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer, mandar proceder
nos estritos termos do nele sugerido.

19.3 — Apreciação e deliberação sobre o processo de sinistro n.º 44/2021 relacionado com
o pedido de indemnização pelos danos sofridos.
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do parecer, mandar proceder
nos estritos termos do nele sugerido.

19.4 — Apreciação e deliberação sobre o processo de sinistro n.º 51/2021 relacionado com

o pedido de indemnização pelos danos sofridos.

Foi deliberado, por maioria, tendo em conta o teor do parecer, mandar proceder nos
estritos termos do nele sugerido.
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vicepresidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores Ricardo
Clemente, Desidério Silva e Victor Ferraz; votou contra o senhor vereador António
Coelho.
20 — CANDIDATURAS
20.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do vice-presidente da câmara visando

aprovar a candidatura das 25 praias do concelho ao galardão Bandeira Azul da Europa
2022.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

A

21 —- OBRAS MUNICIPAIS
21.1 — Empreitada de Ampliação do Reservatório da Mosqueira, incluindo Condutas
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Adutoras de Interligação ao Sistema Existente — Apreciação e deliberação sobre auto

de receção provisória.

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

21.2 — Empreitada de Execução da Estação Elevatória da Praça dos Pescadores e
Infraestruturas Associadas — Apreciação e deliberação sobre auto de receção provisória
parcial.
Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de receção provisória parcial. -----Antes da discussão dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, com
fundamento no facto de fazer parte do júri dos concursos, e invocando o previsto na
alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento
Administrativo, suscitou as respetivas situações de impedimento, tendo-se
ausentando da sala, assumindo a presidéncia o senhor vice-presidente. ------------------21.3 — Empreitada de Levantamento e Reposição/Construção e Reparação de
passeios em Zonas Pontuais do Concelho de Albufeira 2016/2017 - Apreciação e
deliberação sobre informação dos serviços relacionada com a revisão de preços definitiva
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 definitiva no valor de
11.203,15 euros, acrescido de IVA, a favor do empreiteiro e autorizar o respetivo
pagamento.
Não estava presente o senhor presidente.
21.4 - Empreitada de Levantamento e Reposição/Construção e Reparação de

Passeios em Zonas Pontuais do Concelho de Albufeira 2017/2018 — Apreciação e

deliberação sobre informação dos serviços relacionada com a revisão de preços definitiva
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 definitiva no valor de
6.899,19 euros, acrescido de IVA, a favor do empreiteiro, e autorizar o pagamento da

diferença do que foi pago, por conta do referido cálculo, no valor de 32,04 euros
acrescido de IVA.
Não estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala
reassumindo a presidência.
21.5 - Empreitada de Requalificação da Descarga de Águas Residuais Pluviais —
Praia do Inatel - Apreciação e deliberação sobre auto de vistoria para efeitos de liberação
da caução.
Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de vistoria e mandar proceder à
liberação de 15% dos valores prestados para garantia da empreitada.------------------------

22 — FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS
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Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereágor Ricardo
Clemente, por se considerar impedido, ausentou-se da sala.

A

22.1 — Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Recolha, Transporte de Resíduos
Urbanos, Limpeza Urbana e Serviços Auxiliares no Município de Albufeira —
Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com o cancelamento

de garantia bancária.

Foi deliberado, por maioria dos presentes, proceder à liberação das cauções nos

precisos termos das informações dos serviços.

Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vicepresidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores

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

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

23 — CAMINHOS
23.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relativa à
natureza de caminho sem saida, situado nas Fontainhas, Freguesia de Ferreiras. -------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

24 — HASTA PUBLICA PARA ALIENACAO DE VEICULOS EM ESTADODEUSO-----------

24.1 — Hasta Pública para Alienação de Veículos da Frota Municipal em Estado de
Uso - Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços visando a adjudicação. -------Foi deliberado, por maioria, tendo em conta o teor da informação, autorizar a venda
dos lotes nos precisos termos nela sugeridos.
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vicepresidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores Ricardo
Clemente, Desidério Silva e Victor Ferraz; absteve-se o senhor vereador António
Coelho.

25 - TAXA DE RECURSOSHÍDRICOS
25.1 — Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com a

aprovação da atualização da taxa de recursos hídricos para água de abastecimento e
águas residuais a aplicar em 2022.

Este assunto naofoi apreciado, tendo sido consensualmenteretirado.----------------------

26 — FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS
26.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do vice-presidente da câmara relacionada
com o funcionamento do estabelecimento Ocean/Infinity Bar Clube Praia da Oura. ---------Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta.
Votagao: votaram no sentido da deliberagao o senhor presidente, o senhor vicepresidente, a senhora vereadora Claudia Guedelha e os senhores vereadores Ricardo
Clemente, Desidério Silva e Victor Ferraz; absteve-se o senhor vereador António
Coelho.
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27 -OBRASMUNICIPAIS E FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS------------------------27.1 — Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com a
estimativa de repartição de encargos em procedimentos plurianuais acompanhados pela
Divisão de Edifícios e Equipamentos Municipais.
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação dos serviços,
aprovar a nova repartição de encargos nela sugerida para as empreitadas referidas,
solicitando para evolução do processo, a necessária autorização por parte da
digníssima assembleia municipal, nos termos previstos no artigo sexto da lei número
oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro e dos números 1 e 6 do artigo
22.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho, na redagao em vigor. --------------------------A eficácia deste ato fica condicionada à sua inclusão, e consequente aprovação, na
alteração - modificação permutativa ao Orçamento e ao Plano Orçamental Plurianual

2022-2026 e da alteração - modificação permutativa às Grandes Opções do Plano
2022-2026.

28 — PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES
28.1 — 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 deliberações foram tomadas segundo a forma de votação nominal. ------------------Albufeira, 31 de janeiro de 2022
A secretária da re

José Carlos Martins Rolo

Carla Farinha

TESERRADA!

