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MUNICIPIO DE ALBUFEIRA

EDITAL

JOSE CARLOS MARTINS ROLO, PRESIDENTE DA CAMARA 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 extraordinária pública de 16-

 

02-2022, tomou as deliberações aprovadas em minuta, 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 municipio.----------

Albufeira, 16 de fevereiro de 2022

O Presidente da Câmara

 

(
José Carlos Martins Roto
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Minuta da ata da reunião de câmara de 16 de fevereiro deA a

Ao décimo sexto dia do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, nesta cidade de>

Albufeira, no edifício dos Paços do Município e na sala de reuniões, realizou-se, na

sequência de convocatória formalizada nos termos legalmente previstos, uma reunião

extraordinária pública 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 15/02/2022.

Foi tomado conhecimento.

 

 

 2 - LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES

 3 — TOMADAS DE CONHECIMENTO

3.1 —- Tomada de conhecimento de pagamentos autorizados e efetuados, bem como de

outros assuntos.

Foi tomado conhecimento.

 

 

 3.2 - Tomada de conhecimento de assuntos jurídicos.

Foi tomado conhecimento. 

— INFORMAÇÕES 

5 - 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 a respetiva situação de
impedimento, tendo-se ausentado da sala. 

5.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 3 de fevereiro, que
autorizou a disponibilização do transporte solicitado por diversas entidades. ----------------------
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, ratificar o despacho do senhor
presidente.
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Não estava presente o senhor vice-presidente. 

5.2 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 11 de fevereiro,

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

pelo Imortal Basket Club, e pelo Imortal Desportivo Clube para os dias 12 e 14 de

fevereiro.

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 dos dois assuntos a seguir descritos, o senhor presidente, por

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

vice-presidente. 

5.3 — Ratificação do despacho proferido pelo vice-presidente da câmara, em 3 de fevereiro,

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

pelo Futebol Clube de Ferreiras, para o dia 5 de fevereiro.

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

presidente.

Não estava presente o senhor presidente.

 

 

 

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. 

5.4 — 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 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 estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador António Coelho,

que a seguir à votação regressaram à sala, tendo o senhor presidente reassumido a
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6 - APOIOS <

6.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que determinou a 4

prestação de apoio ao Albufeira Surf Clube na realização de uma etapa do CircuitoA

Regional de Sur. CS
Foi deliberado, por unanimidade,ratificar o despacho do senhorpresidente.-------------- 7

 

 

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

disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira à FUETE —

Associação de Dança de Albufeira para a realizagao de varios espetaculos. -------------------

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

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

disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira a Marina Mota —

Produção e Comercialização de Espetáculos, Limitada para a realização da comédia “E

Tudo o Morto Levou”.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

 

 

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

disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira a Carlos Cunha

Produções, Unipessoal Limitada para a realização da comédia “Ai a Minha Filha”. -----------
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

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

Associação do Conservatório de Albufeira na realização de um Ciclo de Recitais. ------———
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

 7 — OBRAS MUNICIPAIS

7.1 — Empreitada de Remodelação da Rede de Abastecimento de Água — Zona Norte

das Ferreiras / Guia - Conclusão - Apreciação e deliberação sobre auto de vistoria para

efeitos de liberação parcial da caução.

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

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

 

8 - FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS

8.1 — 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 relacionada com a libertação de garantia bancária n.º 00414959. ----

Foi deliberado, por unanimidade, proceder à liberação da garantia bancária nos

precisos termos das informações dos serviços.

 

 

8.2 — 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 relacionada com a libertação de depósito caução n.º 9-2009334-

178-002. 
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precisos termos das informações dos serviços. 

9 —- PLANOS

9.1 — Plano Diretor Municipal de Albufeira — Caraterização - Diagnóstico - Apreciação e

deliberação sobre informação dos serviços relacionada com a revisão do Plano Diretor

Municipal — Estudos de Caracterização e Diagnóstico 232 e 32 Fase.

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

da mesma:

1. manifestar concordância com os Estudos de Caracterização e Diagnóstico e com a

proposta de definição do Âmbito da Avaliação Ambiental do procedimento de

Revisão do PDM de Albufeira;

2. submeter os referidos elementos mediante recurso à Plataforma Colaborativa de

Gestão Territorial (PCGT), para apreciação das entidades externas no âmbito do

Acompanhamento dos Planos Diretores Municipais, a realizar nos termos do previsto

no artigo 83.º do RJIGT conjugado com o n.º 3 do artigo 12.º da portaria n.º 277/2015

de 10/09.

 

 

 

 

 

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 deliberacées foram tomadas segundo a forma de votagao nominal. -------------------

Albufeira, 16 de fevereiro de 2022

À secretária da reunião

CarlaoS

 
  


