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CAMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

JOSE CARLOS MARTINS ROLO, PRESIDENTE DA CAMARA
MUNICIPAL DE ALBUFEIRA: --------------------------------
Em cumprimento do disposto no art.° 41° do anexo I da Lei n°
75/2013, de doze de setembro, estabeleço para a reunião

extraordinária pública desta Câmara Municipal, a realizar no próximo
dia 16/02/2022, e com início às nove horas e trinta minutos, na Sala

de Reuniões do Edifício dos Paços do Município, devendo, para o

efeito, o público inscrever-se previamente, mediante formulário em
anexo, com a seguinte: ------------------n-nenen

ORDEM BO DIA
 

 

 A - GENERALIDADES
 

AUDIÇÃO DO PÚBLICO: Nos termos da deliberação da câmara, tomada em
reunião do dia 20 de outubro de 2021, o público poderá intervir durante 60

minutos.

1 - SALDOS

1.1 - Conhecimento dos saldos em dinheiro segundo o Resumo Diário da Tesouraria do

dia 15/02/2022.

2 - LEGISLAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES 

3 - TOMADAS DE CONHECIMENTO
3.1 - Tomada de conhecimento de pagamentos autorizados e efetuados, bem como de

outros assuntos.

3.2 - Tomada de conhecimento de assuntos jurídicos.

4 - INFORMAÇÕES

5 - PEDIDOS DE TRANSPORTE
5.1 - Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara, em 3 de

fevereiro, que autorizou a disponibilização do transporte solicitado por diversas

entidades.



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.

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.

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

a disponibilização do transporte solicitado por diversas entidades.

6 - APOIOS
6.1 - Ratificação do despacho proferido pelo presidente da câmara que determinou a

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

Regional de Surf.

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 realização de vários espetáculos.

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”.

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”.

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.

 

B - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS

E SERVIÇOS URBANOS
 

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.

 



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.

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.

 

 
C - DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO

E GESTÃO URBANÍSTICA
 

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 2.º e 3.º Fase.

Albufeira, 11 de fevereiro de 2022.

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Im

- DR. JOSE CARLOS MARTINS ROLO -

 

OBS: Os documentos respeitantes à presente reunião encontram-se à disposição dos

senhores vereadores, para consulta, na sala de reuniões do Edifício dos Paços do

Município, a partir das 17h00 de hoje, sexta -feira, dia 11.
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

INSCRIÇÃO DO PÚBLICO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PÚBLICA DE 16/02/2022

Nome completo:
 

Morada:
 

 

NIF/CC: 

Contacto telefónico:

Email:
 

Assunto(s):
 

 

 

Informa-se que todas as intervenções são gravadas.

Ass: 

 

A inscrição deverá ser remetida para o email rcpublica(Dcem-albufeira.pt até
 

às 12 horas do dia15 de fevereiro de 2022 ou através do contato telefónico

289 598 800

Na deslocação ao município de Albufeira tenha em atenção as recomendações da Direção-Geral da Saude (DGS).
 
 

- Mantenha o distanciamento social;

- Siga as regras de etiqueta respiratória (quando espirrar ou-tossir tape o nariz e a boca com o braço ou com lenço de papel que

deverá ser colocado imediatamente nolixo);

- Proceda à higienização das mãos;

- Tenha em atenção as barreirasfísicas, colocadas para sua proteção; |

- Seja portador de máscara, entrando no edifício com a máscara já colocada.




