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MARTINS
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PRESIDENTE

DA
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DE

ALBUFEIRA:
FAÇO

PÚBLICO,

setembro,

que

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

esta

Câmara

Municipal,

em

sua

reunião

ordinária

de

31-05-2022,

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 nos locais de estilo e no site do município. --------Albufeira, 31 de maio de 2022

O Presidente da Câmara

José 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

Municipio de Albufeira

Minuta da ata da reunião de câmara

de 31 de maio de 2022

Ao trigésimo primeiro dia do mês de maio 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 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 OB
José da Ponte Cabrita e os vereadores, senhores, Ricardo Jorge Coelho Clemente da
Silva, Victor de Oliveira Ferraz e Cláudia Cristina Dias Guedelha.
Participaram os vereadores senhores Carlos Manuel da Conceição Oliveira e Dinis
Gomes Alves, em substituição, nos termos previstos nos artigos 78º e 78º da Lei n.º
169/99, de 18 de setembro, dos vereadores senhores Desidério Jorge da Silva e António
Abel Zua Coelho, respetivamente, que informaram da sua impossibilidade de participar na
reunião, e cujas faltas a Câmara deliberou, por unanimidade, considerar justificadas. --------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 5 de abril de 2022. ------Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia 5 de
abril de 2022, 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.
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor vice-presidente, e os senhores
vereadores Ricardo Clemente, Victor Ferraz e a senhora vereadora Cláudia Guedelha.
Não participaram na votação o senhor presidente e os senhores vereadores Carlos
Oliveira e Dinis Alves pelo facto de não terem participado na reunião em causa. --------2 2.1
dia
Foi

SALDOS
— Conhecimento dos saldos em
30/05/2022.
tomado conhecimento.

dinheiro segundo o Resumo

Diário da Tesouraria do

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

outros assuntos.
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Foi tomado

PED

conhecimento.

5 — INFORMAÇÕES
6 —- PEDIDOS DE TRANSPORTE
6.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que autorizou a
disponibilização do transporte solicitado por diversas entidades.
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------------Antes da discussão
considerar impedido,
presidente.

do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, por se
ausentou-se da sala, assumindo a presidência o senhor vice-

6.2 — 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 familias, 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

tempo

em

causa

das disponibilidades

existentes

em

sede

----------------------

global para o período de

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 presidência.

7 — APOIOS
7.1

— Ratificação

prestação

do

de apoio

despacho

proferido

à Associação

do

pelo

presidente

Conservatório

de

da

câmara

Albufeira

que

determinou

na realização

a

de

ensaios do Grupo Coral do Conservatório de Albufeira.
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. ---------.....
7.2 — Ratificação

do

despacho

proferido

pelo

presidente

da

câmara

que

determinou

a

prestação de apoio ao Clube Desportivo Areias de São João na realização da Night Run

Albufeira 2022.
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------........
7.3 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando apoiar a
Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira na realização da Procissão do Corpo de Deus
(Corpus Christi).
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
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7.4 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da cârarÀ visando
Imortal Basket Clube na realização de uma reunião de direção.
!
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
Antes da discussão
com fundamento no
Escolas de Ferreiras
sexagésimo nono do

apoiar oD ;
7
jo

do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Victor Ferraz,
facto de fazer parte dos órgãos sociais do Agrupamento de
e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo
Código do Procedimento Administrativo, suscitou a respetiva

situação de impedimento,

tendo-se ausentado

da sala.

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

APEBPDN
Jardim

— Associação

de Pais,

de Infância de Olhos

2021/2022.

Encarregados

de Água

de Educação

na realização

da Escola

Básica

do Arraial de Final de Ano

e

Letivo

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.

7.6 — Apreciação

e deliberação

sobre

proposta

do

vice-presidente

da

câmara

visando

da

câmara

visando

apoiar o Acro-Al-Buhera — Clube de Ginástica de Albufeira na realização do Torneio de
Ginástica Com Todos e da Gala de Verão “Gimno Acro Al-buhera”.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

7.7 — Apreciação

e deliberação

sobre

proposta

do

vice-presidente

apoiar o Guia Futebol Clube na realização do Tomeio “Pirates Cup 2022”. ---------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

7.8 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando
apoiar a Associação Narcóticos Anónimos (NA) da Subcomissão de Relações
Públicas & Hospitais e Instituições da Área do Algarve na divulgação de uma
campanha de rua.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

8 — DIREITO DE PREFERÊNCIA
8.1 - Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que determinou informar
Manuel Campino, que o Município de Albufeira não pretende exercer o direito de

preferência sobre um imóvel sito na Rua do Estádio, Urbanização Habijovem, Bloco A, Loja

A, Freguesia de Albufeira e Olhos de Água.
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------------

9 — APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO
ESTRATOS DESFAVORECIDOS

DO

REGULAMENTO

9.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora
atribuir apoio financeiro ao Processo RAESD n.º 1469.
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10 - PROTOCOLOS
10.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a

celebração de um protocolo de colaboração com a Associação
no âmbito do Programa “Prato Sustentável.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

Vegetariana

Portuguesa

11 — CANDIDATURAS
11.1 — Candidatura “Adaptação do Arquivo Histórico de Albufeira” no âmbito do Aviso
n.º 2/C03-102/2021 — Programa de Intervenção nos Edifícios Públicos (PIEP) do PRR Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relacionada com a
formalização da candidatura.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.
11.2 — Candidaturas de Acessibilidades 360º no âmbito do Aviso n.º 1/C03-i02/2021 —
Programa de Intervenção nas Vias Públicas (PIVP) do PRR - Apreciação e deliberação
sobre proposta do presidente da câmara relacionada com a formalização da candidatura. ---Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

12 - TRANSPORTES

ESCOLARES

12.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a
disponibilização de transporte de um aluno e quatro adultos da E.B. 1 de Vale Pedras, de
forma a representar o Município de Albufeira no Concurso Nacional de Leitura na Costa da
Caparica, Almada.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.

— INDEMNIZAÇÕES
13.1 — Apreciação e deliberação sobre o processo de sinistro n.º 34/2021 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.

14 — OBRAS MUNICIPAIS
14.1 — Empreitada de Repavimentação de Caminhos
na Freguesia da Guia Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com a revisão de
preços definitiva 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 definitiva no valor de 1.092,66
euros, acrescido de IVA, a favor do empreiteiro e autorizar o respetivo pagamento. ----14.2 - Empreitada de Requalificação da Estrada da Mosqueira - Apreciação e
deliberação sobre informação dos serviços relacionada com a revisão de preços definitiva
da empreitada.

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

da mesma,
a
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euros,
acrescido
de IVA, a favor do empreiteiro
remanescente de 16.311,46 euros, acrescido de IVA.

15 - OBRAS

LANÇADAS

ÁGUA

e

autoriz

:

PELA JUNTA DE FREGUESIA DE ALBUFEIRA

E OLHOS DE*/

15.1 — Empreitada de Pavimentagao — Torre da Medronheira e Empreitada de
Pavimentação — Beco da Semina - Ratificação do despacho proferido pelo presidente da
câmara que determinou autorizar o acompanhamento técnico das empreitadas por técnico
do Município.
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. --------------

16 - PAGAMENTOS DE PORTAGENS
16.1 - Apreciação e deliberação sobre
de portagens

informação

autorização

de pagamento

na A2,

da mesma,

autorizar o pagamento da portagem.

em

dos

serviços

dezembro

relacionada

de 2021,

com

a

da viatura com

matrícula 95-TT-90.
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor da informação e nos termos
17 — FORNECIMENTO

DE BENS

E SERVIÇOS

17.1 — Ajuste Direto para Aquisição de Serviços de Vigilância e Segurança

Humana

no

EMA)

Centro

de

Vacinação

COVID-19

-

Espaço

Multiusos

de

Albufeira

—

-

Apreciação e deliberação sobre o Projeto de Decisão de Adjudicação. -----.........
Foi deliberado, por maioria, tendo em conta o teor do
termos do mesmo:
a) adjudicar a prestação serviços de Ajuste Direto para

Vigilância

e

Segurança

Humana

no

Centro

de

projeto

de

Aquisição

Vacinação

decisão
de

COVID-19

e nos

Serviços

de

-— Espaço

Multiusos de Albufeira - EMA), à empresa Blackelit Security, Unipessoal, Limitada,
pelo valor de 38.430,00 euros, acrescido do IVA;
b) dispensar a celebração de contrato escrito.
Votação: votaram no sentido da deliberação o senhor presidente, o senhor vicepresidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores Ricardo
Clemente

e Carlos

Oliveira; votou

o senhor vereador Dinis Alves.
Nesta

altura

dos

trabalhos

contra o senhor vereador Victor Ferraz;

ausentou-se

definitivamente

da

reunião

absteve-se

a

senhora

vereadora Cláudia Guedelha.

18 - PROCESSOS

DE OBRAS PARTICULARES

18.1 — 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. -------------------
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Albufeira, 31 de maio de 2022
À secretária da reunião

José Carlos Martins

Minute

da

Rolo

Cos S
Carla Farinna

