
 

 
Assembleia Municipal de Faro 

                                                          

EDITAL Nº. 02/2013 

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

Torna público que está marcada uma sessão ordinária desta Assembleia Municipal, a 
realizar no dia 29/04/2013 (segunda feira), pelas 21.30 horas, no Salão Nobre dos Paços 
do Município, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Novo Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município de Faro – Proposta n.º 
192/2012/CM; 

2. Desafetação de parcela do domínio público municipal na Rua José Maria Brandeiro – 
Proposta n.º 49/2013/CM; 

3. Avaliação do domínio público – 2.ª fase – Freguesia de Santa Bárbara de Nexe – 
Proposta n.º 51/2013/CM; 

4. Concurso público internacional para aquisição de seguros – Proposta n.º 52/2013/CM; 

5. Alienação de imóveis no quarteirão da casa Domingos Guieiro – Revogação de protocolo 
– Proposta n.º 56/2013/CM; 

6. Área de Reabilitação Urbana – Mouraria – Processo 2012/DNH/CMF/15 – Proposta n.º 
58/2013/CM; 

7. Prestação de contas e consolidação de contas 2012 – Proposta n.º 62/2013/CM; 

8. Criação do cargo de diretor delegado do serviço municipalizado “Teatro Municipal de 
Faro” e designação do respetivo júri de recrutamento – Proposta nº. 71/2013/CM; 

9. Concessão de espaços públicos para implementação e exploração de sistema de 
bicicletas partilhadas – Proposta nº. 74/2013/CM; 

10. Procedimento concursal comum de recrutamento para preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira de técnico superior, área de engenharia topográfica – proposta nº. 
75/2013/CM; 

11. Execução de decisão judicial no âmbito do processo nº. 04367/08 proferida pelo Tribunal 
Central Administrativo do Sul – Proposta nº. 76/2013/CM; 

12. Informação do Sr. Presidente da Câmara sobre a atividade municipal; 

13. Período de intervenção destinado ao Público. 

 

Nos termos da lei e do regimento, antes da ordem de trabalhos haverá um período de 
60 minutos destinado ao Período Antes da Ordem do Dia. 

       A.M. Faro, 16 de abril de 2013 

                                                                    O Presidente da Assembleia Municipal                          

 

         

                     Luís Manuel Fernandes Coelho 


