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Minuta da ata da reunião de câmara de 15 de novembro de 2022 + 

Ao décimo quinto dia do mês de novembro 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, senhor 

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-ATAS   

1.1 — Confirmação da aprovação da ata da reunião realizada no dia 20 de setembro de 
2022.   

Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia 20 

de setembro 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 presidente, o senhor vice- 

presidente, e os senhores vereadores Ricardo Clemente, Victor Ferraz e António 

Coelho, e a senhora vereadora Cláudia Guedelha.   

Não participou na votação o senhor vereador Desidério Silva pelo facto de não ter 
  participado na reunião em causa. 

  2 - SALDOS 

2.1 — Conhecimento dos saldos em dinheiro segundo o Resumo Diário da Tesouraria do 
dia 14/11/2022.   

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.   
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5 — INFORMACOES -- 

6 — PEDIDOS DE TRANSPORTE 

6.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 3 de novembro, 

que autorizou a disponibilização do transporte solicitado pela Associação dos Amigos de 

Albufeira, para o dia 4 de novembro. ---- 

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

  

  

  

6.2 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 31 de outubro, que 

autorizou a disponibilização dos transportes solicitados pelo Guia Futebol Clube, pelo 

Imortal Basket Club e pelo Clube Basquete de Albufeira, para o dia 1 de novembro. ------- 

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

6.3 — 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 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.   

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

disponibilização dos transportes solicitados pelo Imortal Desportivo Clube, para o dia 20 

de outubro. 

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 vice-presidente. 

  

  

  

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

disponibilização dos transportes solicitados pelo Imortal Desportivo Clube, para o dia 1 de 

dezembro. 

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 
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estar destas pessoas, o que também consubstancia, por| natureza, um apoio 

indispensável às respetivas famílias, não devendo ultrapassaf-se o limite de 60% a 

que se refere o n.º 3 do artigo 120.º 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. 

  

  

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.   

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

disponibilização dos transportes solicitados por diversas entidades para vários dias do mês 
de novembro. 

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 ulitrapassar-se o limite de 60% a 
que se refere o n.º 3 do artigo 120.º 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. 

  

  

  

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:   

6.7 — Apreciação e deliberação sobre proposta do vice-presidente da câmara visando a 
disponibilização dos transportes solicitados por diversas entidades para o dia 19 de 
novembro e vários dias do mês de dezembro. 

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 
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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 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 

presidência. 

  

  

  

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

disponibilização do transporte solicitado pela Cooperativa de Consumo e Associação 

dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, para o dia 6 de dezembro. ---------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.   

e 

  7 — APOIOS 

7.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente que determinou a prestação de 

apoio à Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Albufeira no transporte de vários alunos para o ATL “Os Piratas” durante o 

ano letivo 2022/2028. 

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 BTT Amigos de Albufeira na realização de uma reunião do 

clube. 

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

  

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

prestação de apoio ao Clube de Praticantes Associados de Setas do Distrito de Faro 

na realização de Finais Nacionais de Setas de Sisal. 
Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------------- 

  

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

prestação de apoio à Escola EB1/Jl de Vale Pedras do Agrupamento de Escolas de 

Albufeira na realização da apresentação do livro “Alguém viu o Amor?”. -------------------------- 

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

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

prestação de apoio à Junta de Freguesia da Guia na realizagao do Magusto 2022. ----------- 

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

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

prestação de apoio à Associação de Natação do Algarve na realização do VIII Meeting 

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

7.7 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câma/a que determinou a 

prestação de apoio ao Clube BTT Amigos de Albufeira na realização da “Rota Al'Buhera”. 

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

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

disponibilização da Sala de Reuniões de Edifício dos Paços do Concelho de Albufeira à 

Albucoop — Cooperativa Rádio Táxis de Albufeira, CRL. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

7.9 — 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”, Limitada para a realização da Festa de Natal e da 

Festa de Final de Ano. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

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

FUETE - Associação de Dança de Albufeira através da atribuição de uma 

comparticipação financeira para participação no Concurso Internacional de Dança “Arte 

sem Fronteiras”. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

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

Junta de Freguesia da Guia na realização do Mercadinho de Natal. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

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

com fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da Comissão Política do 

Movimento de Cidadãos Independentes Albufeira Prometida, e invocando o previsto 
na alínea a) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento 
Administrativo, suscitaram a respetiva situação de impedimento, tendo-se ausentado 
da sala.   

7.12 - Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando apoiar o 
Movimento de Cidadãos Independentes Albufeira Prometida na realização de uma 
reunião de trabalho. 

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. 

  

  

7.13 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando apoiar a 
Ordem dos Advogados — Delegação de Albufeira na realização de uma reunião entre 
advogados.   
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7.14 — Apreciação e deliberação sobre proposta do vice-presidente da câmara visando 

apoiar o Imortal Basket Club mediante a disponibilização das instalações do Pavilhão 

Desportivo da EB 2/3 Francisco Cabrita para a realização de treinos da equipa de Masters 

na época desportiva 2022/2028. 
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 da Confraria dos 

Gastrónomos 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.   

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

apoiar a Confraria dos Gastrónomos do Algarve na realização do Encontro Europeu de 

Confrarias Vínicas e Gastronómicas do CEUCO — Conselho Europeu de Confrarias 

Enogastronómicas. 

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

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

reassumindo a presidência. 

  

  

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

apoiar o Banco Alimentar do Algarve na realiza¢gao de recolha de alimentos. ------------------ 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.   

8 — TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCACAO ------------------- 

Antes da discussao 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.   

8.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha relacionada 

com os contratos de delegação de competências celebrados com o Agrupamento de 

Escolas Albufeira Poente, com o Agrupamento de Escolas de Albufeira e com o 

Agrupamento de Escolas de Ferreiras, na sequência da concretização da transferência 

de competências nos órgãos municipais no domínio da Educação. 

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. 

  

  

9 - CONTRATOS DE COMODATO   
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9.1 — Apreciaçäo e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a 

celebração de um contrato de comodato com o Instituto do |Emprego e Formação“ 

Profissional, |.P., no âmbito da cedência de instalações, a título gratuito, para a instalação 

do Posto de Atendimento do Centro Qualifica de Albufeira. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  » 

  10 - REGULAMENTOS 

10.1 — 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 unanimidade, aprovar a proposta.   

11 — APOIOS/PROTOCOLOS 

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

apoiar a AIMM — Associação para a Investigação do Meio Marinho e a Easy Divers, no 

âmbito da Limpeza subaquatica/Limpeza terrestre do dia 20 de novembro de 2022. ------------ 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

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

com a adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado com a Associação de Nadadores 
Salvadores de Albufeira. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

12 - MERCADINHO DE NATAL 

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

aprovação das normas de funcionamento do Mercadinho de Natal no âmbito do evento 
Albufeira Natal. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  

13 - PADERNE MEDIEVAL 2022/2023 

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

aprovação das normas de funcionamento da edição 2022/2023 do evento Paderne 

Medieval. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  

14 — OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 
14.1 — 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, de 

novembro de 2022 a março de 2028. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  

15 - SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE 
15.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relacionada com 
o suplemento de penosidade e insalubridade. 
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 
  

  

16 — POLISALBUFEIRA   

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

fundamento no facto de ser o administrador liquidatário único da Sociedade 

PolisAlbufeira, e invocando o previsto na alínea a) do número um, do artigo 

sexagésimo nono do Código do Procedimento Administrativo, e o senhor vereador 

Desidério Silva, por se considerar impedido, suscitaram as respetivas situações de 

impedimento, tendo os mesmos se ausentando da sala, assumindo a presidência o 

senhor vice-presidente.   

16.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando o 

Encerramento da liquidação (dissolução) da Sociedade “PólisAlbufeira, S. A - Em 

Liquidação” — 2º alteração à minuta da escritura pública de “PARTILHA” - adjudicação ao 

accionista Municipio de Albufeira dos bens imdveis daquela sociedade. ---------------------------- 
Foi deliberado, por maioria dos presentes, aprovar a proposta. 

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

vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores Ricardo Clemente e Victor 

Ferraz; absteve-se o senhor vereador António Coelho. 

Não estavam presentes o senhor presidente e o senhor vereador Desidério Silva, que 

a seguir à votação regressaram à sala, tenho o senhor presidente reassumido a 

presidência. 

  

  

  

17 - RECURSOS HUMANOS 

17.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha 

relacionada com a consolidação da mobilidade intercarreiras da trabalhadora Edite 

Cristina Gomes Fernandes. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  

18 —- MERCADOS MUNICIPAIS 

18.1 - Concurso Público para Adjudicação da Exploração Temporária de Bancas 

localizadas no Mercado Municipal de Caliços, em Albufeira — Apreciação e deliberação 

sobre Relatório do Júri visando a adjudicação. 

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

mesmo, adjudicar a exploração temporária de bancas localizadas no Mercado 

Municipal de Caligos, em Albufeira nos precisos termos nele sugeridos. -------------------- 

  

  

18.2 - Concurso Publico para Exploragao Temporaria da Loja C — Engomadoria e 

Costura, localizada no Mercado Municipal de Areias de São João, em Albufeira — 

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. 
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19 - CEMITÉRIOS--- -- bs 
19.1 - Concurso Público para Adjudicação da Exploração Temporária da loja 11 - à 

Florista, sita no Cemitério Municipal de Vale Pedras, em Albufeira — Apreciação e< 
deliberação sobre Relatório do Júri visando a adjudicação. 

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

mesmo, adjudicar a exploração temporária da loja 11 - Florista, sita no Cemitério 

Municipal de Vale Pedras, em Albufeira nos precisos termos nele sugeridos.-----------... 

  

20 - ESTÁGIOS CURRICULARES 
20.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a 

celebração de um protocolo de estágio com o Instituto Politécnico de Beja para o 

desenvolvimento de estágio curricular, para da aluna Carolina Canhoto, no âmbito do curso 

de licenciatura em Terapia Ocupacional. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  

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

celebração de um protocolo de estágio com o Instituto Politécnico de Beja para o 

desenvolvimento de estágio curricular, para da aluna Raquel Ferreira, no âmbito do curso 

de licenciatura em Terapia Ocupacional. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

21 — CANDIDATURAS 
21.1 — Candidatura ao Programa RecolhaBio — Apoio à implementação de projetos de 
recolha seletiva de biorresíduos - Ratificação do despacho proferido pelo presidente da 
câmara que determinou a formalização da candidatura. 

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

  

  

22 — IX OPTO - FORUM DE EDUCACÀO E FORMAÇAO DO ALGARVE ---- 
22.1 — Apreciaçäo e deliberaçäo sobre proposta do vice-presidente da câmara relacionada 

com a realização e a aprovagao das normas de participacao do evento. --------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.   

23 — TRANSPORTES ESCOLARES   

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.   

23.1 — 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 para o mês de novembro de 2022. ---- 
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -------



FR 

OED, 

Albufeira 
MM PCED ERE 

Municipio de Albufeira 

  

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

regressou à sala.   

24 — INDEMNIZAÇÕES 
24.1 — Apreciação e deliberação sobre o processo de sinistro n.º 38/2021 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. 

  

  

  

24.2 — Apreciação e deliberação sobre o processo de sinistro n.º 35/2022 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. 

  

  

  25 —- OBRAS MUNICIPAIS 

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 

alínea d) do número um, do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento 

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

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

25.1 -— Empreitada de Levantamento e Reposição/Construção e Reparação de 

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 

proceder à 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, Desidério 

Silva e Antonio Coelho; votou contra o senhor vereador Victor Ferraz. ----------------------- 

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

reassumindo presidência. 

  

  

26 - CAMINHOS 

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

natureza de caminho, “Beco do Marquês”, Freguesia da Guia. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  

  27 — LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

27.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que autorizou a 

emissão da licença especial de ruído a Thaibeach Tabuínhas, Limitada, para a realização 

de evento Sunset & Night, no Apoio de Praia da Rocha Baixinha Nascente, nos dias 5 e 6 

de novembro de 2022. 

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente. -------------- 
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27.2 — Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relacionada com a emissão 4, 

da licença especial de ruído para a realização de evento de passagem de ano, na noite de / 

31 de dezembro para 1 de janeiro, no Hotel Epic Sana Algarve, em Albufeira, solicitada por / 

Epic Sana Algarve COPTA - Companhia Portuguesa de Turismoido Algarve. -----———————. 

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

pedido nos precisos termos da mesma.   

27.3 — 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 31 de dezembro para 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. 

  

  

27.4 — 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 31 de dezembro para 1 de janeiro frente ao Hotel Real Santa Eulália, 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. 

  

  

  28 - OBRAS MUNICIPAIS 

28.1 - Concurso Público para Execução da Empreitada de Construção da Unidade de 

Cuidados Continuados — 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. -------------- 

  

29 —- PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES 

29.1 — Apreciaçäo e deliberaçäo 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 votaçäo nominal. -------" 

Albufeira, 15 de novembro de 2022 

    

da Câmara A secretária da reunião 

    

     rlos Martins Rolo




















































