
 

 
Assembleia Municipal de Faro 

 

EDITAL Nº. 06/2012 

Luís Manuel Fernandes Coelho, Presidente da Assembleia Municipal de Faro ……………………………. 

Torna público que está marcada uma sessão extraordinária desta Assembleia Municipal, a realizar no 

dia 04/10/2012 (quinta feira), pelas 21.30 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Assunção de compromissos plurianuais – Proposta n.º 158-A/2012/CM; 

2. Concessão de um sistema de transporte público de interesse turístico em comboio rodoviário – 
Proposta n.º 170/2012/CM; 

3. Desafetação de parcela do domínio público sita na Rua D. Jerónimo Osório – Proposta n.º 
175/2012/CM; 

4. Licenciamento Zero – Suspensão de vigência e repristinação de regulamentos e disposições 
regulamentares – Proposta n.º 176/2012/CM; 

5. Prestação de serviços de auditoria externa para revisão legal de contas – Nomeação do auditor 
externo – Proposta n.º 177/2012/CM; 

6. Adesão ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) – Proposta n.º 178/2012/CM. 

7. Comparticipação financeira para a execução da empreitada do Parque Ribeirinho de Faro – 1.ª 
Fase – Proposta n.º 181/2012/CM. 

8. Despesas de representação dos dirigentes municipais – Proposta n.º 182/2012/CM; 

9. Determinação das Taxas de Derrama, IMI, IRS e Direitos de Passagem – Proposta n.º 
183/2012/CM. 

10. Execução da Escola EB1 da Lejana - QREN-EQ - ID412_ALG-03-1444-FEDER-000036 - Minuta 
de Contrato de Financiamento – Proposta n.º 184/2012/CM. 

11. Concurso público internacional para celebração de contrato administrativo de concessão de 
serviço público de transportes coletivos urbanos de passageiros no Município de Faro e obra 
pública de estação (terminal rodoviário) - Homologação da aprovação - Ratificação - do 
documento que consubstancia o estudo/relatório técnico de suporte à concessão denominado 
“Estudo/Relatório sobre a viabilidade económico financeira da concessão” – Proposta n.º 
185/2012/CM; 

12. Projeto de deliberação para a realização de Referendo Local relativamente à pronúncia da 
Assembleia Municipal de Faro sobre a reorganização territorial autárquica a efetuar nos termos do 
artº. 11º., nº. 1 e nº. 3 da Lei nº. 22/2012, de 30 de maio – proposta do grupo municipal do BE. 

13. Período de intervenção destinado ao público. 

 

         A.M. Faro, 28 de setembro de 2012 

                                                                    O Presidente da Assembleia Municipal                          
 
 
 
              Luís Manuel Fernandes Coelho 


