
 
Assembleia Municipal de Faro 

                                                                    EDITAL Nº. 03/2013 

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 
28/06/2013 (sexta feira), pelas 21.30 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos: 

1. Alienação em hasta pública de prédio designado por “Antiga Fábrica da Cerveja” – Proposta n.º 
84/2013/CM; 

2. Concessão de um sistema de transporte público de interesse turístico em comboio rodoviário – 
Caducidade da adjudicação e consequente adjudicação ao concorrente ordenado em 2.º lugar – 
Proposta n.º 91/2013/CM; 

3. Procedimento para fornecimento de refeições a confecionar nas cantinas escolares, refeições pré-
confecionadas e lanches para o ano letivo de 2013/2014 – Proposta n.º 93/2013/CM; 

4. Procedimentos concursais tendentes ao recrutamento de cargos dirigentes – Composição dos júris – 
Proposta n.º 96/2013/CM; 

5. Avaliação do domínio público – 3.ª Fase – Freguesia da Conceição – Proposta n.º 98/2013/CM; 

6. 1.ª Revisão ao Orçamento de 2013 – Proposta n.º 99/2013/CM; 

7. Elevação da aldeia de Estoi do concelho de Faro à categoria de Vila – Proposta n.º 101/2013/CM; 

8. Constituição de direito de superfície a favor do Sporting Clube Farense – Proposta nº. 107/2013/CM 

9. Atribuição de medalhas de Mérito ao abrigo do Regulamento das Distinções Honoríficas do Município 
de Faro – Proposta n.º 108/2013/CM; 

10. Reprogramação financeira e antecipação de receita – Proposta n.º 109/2013/CM; 

11. Concurso público de concessão de serviços desportivos na área da docência de atividades 
aquáticas, náuticas, de terceira idade e na área técnica de manutenção de instalações desportivas a 
realizar no Concelho de Faro – Proposta n.º 110/2013/CM; 

12. Empreitada de execução da Escola EB1 da Lejana – Faro – Reprogramação financeira e de 
trabalhos – proposta nº. 111/2013/CM; 

13. Exoneração da AGS, Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA, e pela HIDURBE – 
Gestão de Resíduos, SA, como acionistas de direito privado na empresa municipal FAGAR – Faro, 
Gestão de Águas e Resíduos, EM – Proposta n.º 92/2013/CM; 

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

15. 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, 19 de junho de 2013 
                                                                  O Presidente da Assembleia Municipal                           
 
 
 
�� � � � �         Luís Manuel Fernandes Coelho 


