
 
Assembleia Municipal de Faro 

 

EDITAL Nº. 09/2014 

 

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. 08/2014 de 12/11/2014), a realizar no dia 24 de novembro (segunda-feira), pelas 
21:30 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município: 

1 – Período Antes da Ordem do Dia. 

2 –  Moção: Câmara Municipal contesta atuação da Sociedade Polis – Conhecimento. 

3 – Moção sobre as demolições na Ilha de Faro Nascente e Poente: A Câmara Municipal 
de Faro contesta a atuação da Sociedade Polis – Conhecimento. 

4 – Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) – 1.ª Tranche – Proposta n.º 
825/2014/CM – Conhecimento. 

5 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal, 
de Determinação das taxas dos impostos de Derrama, IMI, IRS e do percentual da Taxa 
de Direitos de Passagem – Proposta n.º 900/2014/CM. 

6 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal 
sobre Renegociação do PAEL (Plano de Apoio à Economia Local) – Proposta n.º 
906/2014/CM. 

7 –  Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal 
sobre Contratos interadministrativos de delegação de competências a celebrar entre o 
Município de Faro e as Freguesias de Montenegro e Santa Bárbara de Nexe – Proposta 
nº. 759/2014/CM. 

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

9 – Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 
 

  A.M. Faro, 17 de novembro de 2014 

                                                  Pl’ O Presidente da Assembleia Municipal 

   A Primeira Secretária 

 

                                                   Ilda Silva 


