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EDITAL 

JOSÉ 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 pública de 07-03- 

  

  2023, 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 municipio. --------- 

Albufeira, 07 de março de 2023 

O Presidente da Câmara 

José Carlos Martins 
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Município de Albufeira 

Minuta da ata da reunião de câmara de 07 de parce de 2023 P— 

Ao sétimo dia do mês de março 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-ATAS 
1.1 — Confirmação da aprovação da ata da reunião realizada no dia 7 de fevereiro de 2023.- 
Foi confirmada, por unanimidade, a aprovação da ata da reunião realizada no dia 7 de 

fevereiro de 2023, 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, Desidério Silva, Victor Ferraz e António Coelho, e a 

senhora vereadora Cláudia Guedelha. 
Não participou na votação o senhor presidente 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 06/03/2023. 

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 assuntos jurídicos. 
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Foi tomado conhecimento.   

  5 — INFORMAÇÕES 

6 — PEDIDOS DE TRANSPORTE 
6.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 20 de fevereiro, 

que autorizou a disponibilização do transporte solicitado pela Cooperativa de Consumo e 

Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, para o dia 22 de 

fevereiro. 

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

  

  

  

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.   

6.2 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 2 de março, que 

autorizou a disponibilização do transporte solicitado por diversas entidades, para os dias 4 

e 5 de março. 
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 vice- 

presidente.   

6.3 — Ratificação do despacho proferido pelo vice-presidente da câmara, no impedimento 

do presidente, que autorizou a disponibilização do transporte solicitado pelo Futebol Clube 

de Ferreiras, para o dia 4 de março. 

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

presidente. 

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

reassumindo presidência. 

  

  

  

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

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

março, abril e maio. 

Foi deliberado, por unanimidade, 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 
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Mais foi deliberado solicitar aos serviços o enquadramento global para o periodo de 

tempo em causa das disponibilidades existentes em sede de tempo que permita 

aliviar o recurso a trabalho suplementar destes transportes em datas e horärios 

alternativos que possibilitem a eventual alteração das datas e horários ora 

aprovados.   

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.   

6.5 — 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 

março. 

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.° 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 presidente. 

  

  

  

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

disponibilização dos transportes solicitados pelo Futebol Clube de Ferreiras, pelo Clube 

Basquete de Albufeira, e pelo Atlético Clube de Albufeira, todos para o dia 12 de março. 

Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, tendo em conta o teor da 

informação, autorizar a realização dos transportes, 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 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 estava presente o senhor presidente, que a seguir à votação regressou à sala 

reassumindo presidência. 

  

  

  

6.7 — Apreciação e ne sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a 
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disponibilização do transporte solicitado pela Cooperativa de Consumo e Associação 

dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira — Infantário “Os Piratas”, para o 

dia 10 de março. 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  7 — APOIOS 

Antes da discussão do assunto a seguir descrito, o senhor vice-presidente, por se 

considerar impedido, ausentou-se da sala.   

7.1 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 17 de fevereiro, 

que determinou a prestação de apoio complementar à Junta de Freguesia de Albufeira e 

Olhos de Água na realização do Carnaval de Albufeira 2023. 

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. 

  

  

  

7.2 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 17 de fevereiro, 

que determinou a prestação de apoio à AGIGARVE - Associação de Guias Intérpretes 

do Algarve na realização do Peddy Paper “À Descoberta de Albufeira” no âmbito da 

celebração do seu 3.° Aniversario e do Dia Internacional do Guia-Intérprete.---------------------- 

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

7.3 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 1 de março, que 

determinou a prestação de apoio às “Mulheres Socialistas do Algarve” na realização de 

uma palestra no âmbito da Agenda do Trabalho Digno. 

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

  

7.4 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 2 de março, que 

determinou a prestação de apoio à Associação de Motociclistas Vagabundos Lusitanos 

na realização da celebração do seu 30.º Aniversário. 

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

  

7.5 — Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 2 de março, que 

determinou a prestação de apoio a Célia Marques na realização de uma festa de 

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

  

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

CVA - Comissão Vitivinícola do Algarve na realização do evento de lançamento “Algarve 

Wine Tourism”. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

7.7 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando apoiar a 
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Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira na realização da Procissão dos Passos. -—---------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. =   

7.8 — 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.   

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

apoiar a IBERCUP na realização da edição IberCup Algarve 2028. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

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

apoiar a Federação Nacional de Futevólei na realização da reunião anual da Assembleia 
Geral da EFVL — European Footvolley League. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

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

apoiar a Associação Barmen do Algarve na realização do Concurso Internacional de 
Flairbartending. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

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

apoiar a Associação Free Challenge — Associação Desportiva e Sócio-Cultural, em 

conjunto com o Clube Desportivo Areias de São João, na realização do Vitória Falesia 

Run. 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

8 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO -----------........ 

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. 

  

  

  

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

disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira à AMECA - 

Associação Musical e de Eventos Culturais de Albufeira para a realização de um 

espetáculo. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

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

disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira à Fundação Antônio 

Silva Leal — Creche e Jardim de Infancia “Os Amendoinhas” para a realização da Festa 

de Encerramento do Ano Letivo e da Festa de Natal. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

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

disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira à Associação 

Artedosul para a realização de um espetáculo de dança. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

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

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

presidente.   

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

disponibilização das instalações do Auditório Municipal de Albufeira ao Futebol Clube de 

Ferreiras para a realização da Festa de Natal. 
Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. ------------------------- 

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

reassumindo presidência. 

  

  

10 — DIREITO DE PREFERÊNCIA 

10.1 - Apreciação e deliberação sobre o anúncio n.º 22293/2023 de Casa Pronta 

relacionado com o exercício do direito de preferência na venda de um imóvel sito em 

Álamos, Freguesia da Guia. 
Foi deliberado, por maioria, não exercer o direito de preferência na transação do 

imóvel em causa. 

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

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores Ricardo 

Clemente, Desidério Silva e Victor Ferraz; absteve-se o senhor vereador António 

Coelho. 

  

  

  

  

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

iniciar os procedimentos tendentes à elaboração do Projeto de Regulamento das 

Instalações Desportivas do Município de Albufeira, bem como aprovar a composição da 

respetiva Comissão de Acompanhamento. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 
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12 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

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

com a redução de horário de funcionamento do estabelecimento “Jack's Irish Pub”. --------— 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

13 - COOPERATIVA MARTRAIN - COOPERATIVA DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA (CRL) 

13.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relacionada com 

a retificação da deliberação da participação do Município como cooperante na Cooperativa 

Martrain — Cooperativa de Responsabilidade Limitada (Crl). 

Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta, sendo que a eficácia deste ato fica 

condicionada à inscrição em projeto GOP específico para o efeito, mediante 

alteração orçamental modificativa. 

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

presidente, a senhora vereadora Cláudia Guedelha e os senhores vereadores Ricardo 

Clemente e Desidério Silva; abstiveram-se os senhores vereadores Victor Ferraz e 

António Coelho. 

  

  

  

  

14 — FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 

14.1 — Ajuste Direto para Fornecimento de Peças e Acessórios para Viaturas da 

Marca MAN, e Gruas da Marca Palfinger incluindo Serviços de Reparação e 

Manutenção - Apreciação e deliberação sobre o Projeto da Decisão de Adjudicação e 

aprovação da minuta do contrato. 
Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o teor do projeto de decisão: --------- 

a) adjudicar o Fornecimento de Peças e Acessórios para Viaturas da Marca MAN, e 
Gruas da Marca Palfinger incluindo Serviços de Reparação e Manutenção, à empresa 

Hydraplan, S.A. até ao limite de 60.000,00 euros, acrescido do IVA; --------------------------- 

b) aprovar a minuta do contrato. 

  

  

  

15 — MERCADOS MUNICIPAIS 

15.1 - Concurso Público de Exploração Temporária da Loja de Mini-Mercado 

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

deliberação sobre informagao dos servicos relacionada com o procedimento. -------------------- 

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

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. 

  

  

15.2 - Concurso Público de Exploração Temporária da Loja de Vestuário localizada 

no Mercado Municipal de Areias de São João, em Albufeira — Apreciação e deliberação 

sobre informação dos serviços relacionada com o procedimento. 

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

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. 

  

  

16 — CANDIDATURAS 

16.1 — Candidatura “Adaptação do Arquivo Histórico de Albufeira” no âmbito do 
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Aviso n.º 02/C03-i02/2021 — Programa de Investimentos nos Edifícios Públicos (PIEP) 

- Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relacionada com o 

Termo de Aceitação da candidatura. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

16.2 — Contrato de Financiamento no âmbito da Orientação Técnica n.º 08/C04- 

01/2022 - Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema (DCP) e de video, 

imagem e tecnologia para cineteatros e centros de arte contemporânea públicos - 

Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relacionada com o 

Contrato de Financiamento. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a propostas sendo que a eficácia deste ato 

fica condicionada à eventual necessidade de elaboração de uma modificação ao 

Orçamento e POP 2023-2027 e às GOP 2023-2027. 

  

  

16.3 — Candidatura “Bairro Comercial Digital - Baixa de Albufeira” no âmbito do 

Aviso n.º 12/C16-i02/2023 - Convite à apresentação de Propostas Finais para 

Desenvolvimento de projetos no âmbito da medida “Bairros Comerciais Digitais” - 

Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relacionada com a 

formalização da candidatura. 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a propostas sendo que a eficácia deste ato 

fica condicionada à eventual necessidade de elaboração de uma modificação ao 

Orçamento e POP 2023-2027 e às GOP 2023-2027. 

  

  

16.4 — Candidatura “Bairro Comercial Digital - The Fame Street” no âmbito do Aviso 

n.º 12/C16-i02/2023 - Convite à apresentação de Propostas Finais para 

Desenvolvimento de projetos no âmbito da medida “Bairros Comerciais Digitais” - 
Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relacionada com a 

formalização da candidatura. 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a propostas sendo que a eficácia deste ato 

fica condicionada à eventual necessidade de elaboração de uma modificação ao 

Orçamento e POP 2023-2027 e às GOP 2023-2027. 

  

  

16.5 — “Candidatura “TTT (The Time Travel)” no âmbito do Aviso CREA-CULT-2023- 

COOP do Programa Europa Criativa” - Apreciação e deliberação sobre proposta do 

presidente da câmara relacionada com a formalizagao da candidatura. ----------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a propostas sendo que a eficácia deste ato 

fica condicionada à eventual necessidade de elaboração de uma modificação ao 

Orçamento e POP 2023-2027 e às GOP 2023-2027.   

17 - PROTOCOLOS 
17.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta da vereadora Cláudia Guedelha visando a 

celebração de um protocolo de colaboração com a Associação Espiritual Cura da Alma. -- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

18 — SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO 
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18.1 - Apreciação e deliberação sobre informação dos serviços relati féda com o mapa 

referente à atribuição de subsídio de arrendamento correspondente aos meses de março e 

abril de 2023. 

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

mandar proceder nos estritos termos do nela sugerido. 

  

  

19 — TRANSPORTES ESCOLARES 

19.1 — 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 março de 2023.-------........... nono 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

20 — CANTINAS ESCOLARES 

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

aprovar a restituição do valor pago pelas senhas de refeição de uma aluna em virtude da 

gratuitidade das refeições escolares ao pré-escolar e 1.° ciclo a partir do dia 02-01-2019. ---- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

21 — PROJETO “FERIAS DE VERAO 23” 

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

aprovar as Normas de Funcionamento do Projeto “Férias de Verao_ 23”. --------------------------- 

Este assunto não foi apreciado, tendo sido consensualmente retirado. ---------------------- 

  

  22 — INDEMNIZAÇÕES 
22.1 — Apreciação e deliberação sobre o processo de sinistro n.º 4/2022 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. 

  

  

  23 - OBRAS MUNICIPAIS 

23.1 — Empreitada de Remodelação e Ampliação da Rede de Águas Residuais e 

Pluviais da Zona Norte de Paderne — Fase 1 — Apreciação e deliberação sobre auto de 
receção provisória. 

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

  

24 — CAMINHOS 

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

natureza de caminho, situado na zona da Galvana, Freguesia de Albufeira e Olhos de 

Água. 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. 

  

  

  

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

natureza de caminho, situado na zona de Canais - Troço 1, Freguesia de Ferreiras. —-------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.   

Minula da ata da reuniäo de camara die 0 7 dem arço de 2023    
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24.3 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara relativa à 

natureza de caminho, situado na zona de Canais - Troço 2, Freguesia de Ferreiras. ----------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.   

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

natureza de caminho, situado no Sitio da Charneca, Freguesia de Paderne. ---------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.   

  25 — CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO 
25.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do presidente da câmara visando aprovar 

o encerramento ao trânsito na Avenida Sá Cameiro Sul desde a Avenida dos 

Descobrimentos até à Rotunda da Avenida Infante D. Henrique, entre as 17h e as 4h, nos 

dias 15 e 16 de março de 2023, e a partir do dia 1 de abril até 1 de novembro de 2023. ----- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.   

  26 —- PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES 
26.1 — Apreciação e deliberação dos assuntos constantes nas folhas anexas.--------"""""" 

Deliberações em anexo.   

27 — CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ----------------------- 
27.1 — Apreciação e deliberação sobre proposta do vice-presidente da câmara visando a 

aprovação da adenda ao contrato-programa celebrado com o Imortal Basket Clube. ----------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta.   

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, 04 de março de 2023 

A secretária da reunião 

Carla Farinha 

  

Minuta da ata da reunião de câmara de 07 de março de 2028 

 






















































