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EDITAL Nº. 04/2014 

 

José Apolinário Nunes Portada, Presidente da Assembleia Municipal de Faro ------------- 

Torna público que, nos termos do artº. 28º. do Regimento e do artº 27º. da Lei nº. 
75/2013, de 12 de setembro, e tendo sido recebido pontos para inclusão na ordem do dia, 
de acordo com o artº. 53º, alínea a) da referida Lei, passa-se a transcrever a ordem de 
trabalhos da sessão ordinária desta Assembleia Municipal (convocada através do edital 
nº. 03/2014 de 13/06/2014), a realizar no dia 30 de junho (segunda-feira), pelas 21:30 
horas, no Salão Nobre dos Paços do Município: 

 
1- Período Antes da Ordem do Dia 

a) Moção apresentada pelo grupo municipal do CDS “Monitorização do 
amianto nas escolas do concelho” 

b) Moção apresentada pelo grupo municipal do CDS “Exclusão da 
Universidade do Algarve de candidatura a Fundos Europeus de 
Investigação” 

2 - Análise, discussão e votação da proposta do Executivo municipal do Plano de 
Urbanização da Penha (PUP), acompanhado da respetiva declaração ambiental, de 
acordo com o disposto no artigo 79º. do Decreto-Lei 380/99, de 22 de setembro, 
alterado pelo Decreto-Lei nº. 46/09, de 20 de fevereiro (Proposta nº. 272/2014/CM); 

3 - Análise, discussão e votação da proposta de repartição de encargos referente à 
aquisição de serviços de manutenção e suporte para a solução (software e 
equipamentos) de controlo e gestão da assiduidade para o Município de Faro (Proposta 
307/2014/CM); 

4 - Apreciação da informação escrita disponibilizada pela Câmara Municipal sobre os 
resultados da participação do município nas empresas municipais e em outras 
entidades, nos termos da alínea b) do nº. 2 do artº. 25º. da  Lei 75/2013, de 12 de 
setembro. 

5 – Análise, discussão e votação da Resolução apresentada pelo Grupo Municipal do 
PS sobre a Concessão e Regularização das Operações Urbanísticas dos Núcleos com 
características de Aglomerado Habitacional para o Ordenamento no domínio público 
das Ilhas-barreira de Faro; 
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6 - Análise, discussão e votação da proposta do Executivo municipal do contrato de 
comodato a celebrar entre o Município de Faro e a Provectus – Associação em Prol da 
Terceira Idade (Proposta n.º 427/2014/CM); 

7 - Análise, discussão e votação da proposta do Executivo municipal de Adesão do 
Município de Faro à Câmara de Comércio e Industria Franco – Portuguesa como 
membro executivo / institucional (Proposta n.º 472/2014/CM); 

8 - Análise, discussão e votação da proposta do Executivo municipal da Prestação de 
Contas e Consolidação de Contas 2013 (Proposta n.º 478/2014/CM); 

9 - Análise, discussão e votação da proposta do Executivo municipal de Atribuição de 
medalhas de mérito ao abrigo do Regulamento das distinções honoríficas do Município 
de Faro (Proposta n.º 479/2014/CM); 

10 - Análise, discussão e votação da proposta do Executivo municipal sobre 
procedimentos concursais tendentes ao recrutamento de cargos dirigentes – 
Composição dos júris (Proposta n.º 480/2014/CM); 

11 - Análise, discussão e votação da proposta do Executivo municipal sobre Juízes 
Sociais (Proposta n.º 481/2014/CM); 

12 – Indicação e votação pelos membros da Assembleia Municipal do representante no 
Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Algarve I 
Central; 

13 – Indicação e votação do presidente da Junta de Freguesia designado pela 
Assembleia Municipal para a Comissão Municipal da Defesa da Floresta contra 
Incêndios; 

14 - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da 
atividade desta e da situação financeira do Município. 

15 - Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

 

  A.M. Faro, 20 de junho de 2014 

 

                                                O Presidente da Assembleia Municipal 

 

                                                               José Apolinário 


