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EDITAL Nº. 08/2015 

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

Torna público que, nos termos do artº 27º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro e do artº. 28º. do 
Regimento, está marcada uma sessão ordinária desta Assembleia Municipal, a realizar no próximo 
dia 25 de novembro (quarta-feira), pelas 21:30 horas, no Salão Nobre dos Paços do 
Município, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1 - Período Antes da Ordem do Dia. 

2 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa ao 
valor do Imposto Municipal sobre Imóveis, lançamento de Derrama, determinação da participação 
no IRS e Taxa de direitos de passagem - Proposta n.º 919/2015/CM. 

3 - Apreciação, discussão e votação da proposta do Executivo municipal de abertura de concurso 
público para a concessão da exploração de estabelecimento de bebidas no Largo da Pontinha, em 
Faro – Proposta nº 618/2014/CM e Proposta nº 807/2014/CM. 

4 - Apreciação, discussão e votação da proposta do Executivo municipal relativa ao Regulamento 
de Acesso e Gestão do Parque Habitacional do Município de Faro – Suspensão de vigência de 
normas – Proposta n.º 945/2015/CM. 

5 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal relativa à 
Estratégia de regeneração urbana: definição dos prédios devolutos em 2015 - Proposta nº. 
863/2015/CM  

6 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa à 
Desafetação do domínio público de uma parcela de terreno com 274,00 m2, sito nas traseiras da 
Praceta São Tomé e Príncipe e doação a favor da Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos - Proposta n.º 811/2015/CM. 

7 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa ao 
pedido de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público 
municipal na regularização de unidade de operações de gestão de resíduos, titulada pelo alvará de 
licença de exploração n.º 9/2010, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, registo 
n.º 24098, de 04/09/2015 – Auto-Salvados do Algarve II – Veículos em fim de vida, Ldª. - Proposta 
n.º 890/2015/CM. 

8 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa ao 
pedido de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na 
regularização de unidade industrial, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – 
Processo nº 2015/OTR/URB/164 - Parafrutas – Produção e Comércio de Frutas, Ldª. 
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9- Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa ao 
pedido de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na 
regularização de unidade industrial, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – 
Processo nº 2015/OTR/URB/86 – Frutas Casimiro, Comércio de Frutas, Ldª. 

10 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa 
ao pedido de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na 
regularização de unidade industrial, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – 
Processo nº 2015/OTR/URB/109 – Cordeiro & Filhos, Ldª, representada por António Candeias 
Horta Cordeiro. 

11 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa 
ao pedido de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na 
regularização de unidade industrial, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – 
Processo nº 2015/OTR/URB/167 – Sociedade Piscicultora Farense, Ldª. 

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

13 - Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

. 

Assembleia Municipal de Faro, 13 de novembro de 2015                

 O Presidente da Assembleia Municipal 

                                                                                 

                                José Apolinário                             

 

 

 

 

Nota: Nos termos do artº. 53º., nº. 1, alínea a) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, até ao dia  
20 de novembro de 2015, poderão ainda ser incluídos outros pontos na ordem do dia. 

 


