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Minuta da ata da reunião de câmara de 03 de janeiro de 2023 

Ao terceiro dia do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e três, nesta cidade de Albufeira, 

no edifício dos Paços do Município e na sala de reuniões, realizou-se uma reunião ordinária 

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 - LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES 

2 — TOMADAS DE CONHECIMENTO 

2.1 —- 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. 

    

  

  

2.2 — Tomada de conhecimento de pagamentos autorizados e efetuados, bem como de 

outros assuntos. 

Foi tomado conhecimento. 

  

  

2.3 — Tomada de conhecimento de assuntos jurídicos. 

Foi tomado conhecimento. 
  

  

3 —- INFORMAÇÕES   

4 - 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.   

4.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a 
disponibilização do transporte solicitado pelo Imortal Desportivo Clube, para o dia 8 de 
janeiro. 

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. -------- 
Näo estava presente o senhor vice-presidente que a seguir à votaçäo regressou à 
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y7 Antes da discussäo do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, por se 

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

presidente.   

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

disponibilização do transporte solicitado por diversas entidades para vários dias do mês de 

janeiro. --—— 

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.° 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 presidência. 

  

  

  

5 - APOIOS 

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

apoio ao Albufeira Surf Club na realização do Campeonato Intersócios do Albufeira Surf 

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

  

  

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

Associação do Conservatório de Albufeira na realização de Ensaios do Grupo Coral 

durante o ano de 20283. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

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

Imortal Basket Clube na realização de uma reunião. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

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

disponibilização das instalações do EMA — Espaço multiusos de Albufeira à Unidade de 

Cuidados na Comunidade de Al-Buhera do Centro de Saúde de Albufeira para a 

realizagao de cursos no ambito do Projeto Nascer e Crescer com + Saude. ----------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.   

  
5.5 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando 
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apoiar a Multicompetências, Limitada na realização de uma ação ho formação. 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  

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

apoiar a empresa Leroy Merlin Albufeira na realização da “1º ediçäo-SINERGIAS”. ------—- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.   

  6 - PROTOCOLOS 

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vereador Victor Ferraz, 

por se considerar impedido, ausentou-se da sala.   

6.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 16 de dezembro, 

que autorizou a outorga do protocolo de cooperação celebrado com a Significado — 

Consultadoria, Formação e Informática, Lda, para formação financiada integrada na 

Medida Formação Emprego + Digital, no âmbito do Projeto + Digital. 

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

presidente. 

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

regressou à sala. 

  

  

  

6.2 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 16 de dezembro, 
que autorizou a outorga do protocolo de colaboração técnica e financeira celebrado com a 

APA — Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito do projeto “Soluções de 

contingência em contexto de seca”. 

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

  

  7 — AUDITÓRIO MUNICIPAL 
7.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando a 
disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira a Predimed Portugal 
- Mediação Imobiliária, Limitada, para a realização da Convenção Anual Predimed 
Portugal. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

8 - APAL —- ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE ALBUFEIRA   

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor presidente, com 
fundamento no facto de fazer parte dos órgãos sociais da APAL — Agência de 
Promoção 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, assumindo a presidência 
senhor vice-presidente.   

8.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do vice-presidente da câmara visando a 
nomeação do representante do Município de Albufeira na a lista candidata à direção da APAL 
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— À Associação de Promoção de Albufeira. - 

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. 

  

  

9 - SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

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

alteração ao Sistema de Controlo Interno. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  

  10 —- CANDIDATURAS 

10.1 — Candidatura “Aviso 3/2022 ICNF-DBEAC-Campanhas de Apoio à Esterilização 

de Cães e Gatos de Companhia, do ICNF” - Tomada de conhecimento sobre informação 

dos serviços relacionada com a candidatura. 

Foi tomado conhecimento. 

  

  

10.2 — Candidatura “Aviso 4/2022 ICNF-DBEAC-Campanha de Apoio à Identificação 

Eletrónica e Registo de Animais de Companhia, do ICNF” - Tomada de conhecimento 

sobre informação dos serviços relacionada com a candidatura. ---- 

Foi tomado conhecimento. 

  

  

10.3 — Candidatura “Anúncio de Abertura de Procedimento Concursal n.° 2022-2021- 

02 — Apoio ao funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais Municipais - 2022” - 

Tomada de conhecimento sobre informação dos serviços relacionada com a candidatura. ---- 

Foi tomado conhecimento.   

  11 — OBRAS MUNICIPAIS 

11.1 —- Empreitada de Execução de Muros de Contenção para Escadaria/Arriba na 

Praia do Peneco — Apreciação e deliberação sobre auto de receção provisória. ------........... 

Foi deliberado, por unanimidade, homologar o auto de receçäo proviséria. 

  12 - PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES 

12.1 — 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 deliberacées foram tomadas segundo a forma de vota¢cao nominal. ------------------- 

Albufeira, 03 de janeiro de 2023 

ente da Camaya Municipal A secretária da reunião 

cee 
Carla Farinha     sé Carlos Martins 
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