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EDITAL Nº. 06/2014 

 

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. 05/2014 de 19/09/2014), a realizar no dia 29 de setembro (segunda-feira), pelas 
21:30 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município: 

 

1 – Período Antes da Ordem do Dia. 

2   - Aprovação das atas nºs 1, 2, 3 e 4 da Assembleia Municipal. 

3 – Moção aprovada pelo Executivo municipal sobre Delegação de competências nas 
Juntas de Freguesia – conhecimento. 

4 – Indicação de representantes da Assembleia Municipal no Conselho Municipal de 
Turismo. 

5 – Análise, discussão e votação da proposta do Executivo municipal de Regulamento 
do Museu Regional do Algarve – Proposta n.º 405/2014/CM; 

6 – Análise, discussão e votação da proposta do Executivo municipal de alteração à 
composição do Conselho Municipal de Segurança – Proposta n.º 523/2014/CM; 

7 – Análise, discussão e votação da proposta do Executivo municipal – Prestação de 
serviços de piquete, instalação de sistemas de alarmes de intrusão em regime de 
aluguer e respetiva assistência técnica no Cais Comercial de Faro – autorização prévia 
de compromisso plurianual, nos termos do artigo 6º, nº. 1 da Lei nº. 8/2012, de 21 de 
fevereiro – Proposta nº. 674/2014/CM. 

8 - Análise, discussão e votação da proposta do Executivo municipal sobre Estratégia 
de Regeneração Urbana: definição dos prédios devolutos em 2014 - Proposta nº 
787/2014/CM. 

9 - Análise, discussão e votação da proposta do Executivo municipal – Fusão das 
Empresas Municipais – Ambifaro- Agência para o Desenvolvimento Económico de 
Faro, EM e Mercado Municipal de Faro, EM. Aprovação dos estudos complementares 
de demonstração da viabilidade e sustentabilidade económica e financeira e projeto de 
fusão - Proposta n.º 806/2014/CM. 
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10 - Análise, discussão e votação da proposta do Executivo municipal sobre o Teatro 
Municipal de Faro - Serviços Municipalizados –  2.ª Revisão Orçamental/2014 e 
alteração ao Mapa de Pessoal /2014 - Proposta n.º 802/2014/CM. 

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

12 – Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 
 

  A.M. Faro, 22 de setembro de 2014 

 

                                                O Presidente da Assembleia Municipal 

 

                                                               José Apolinário 


