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EDITAL Nº. 10/2015 

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

Torna público que, nos termos do artº. 29º. do Regimento e do artº 28º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de 
setembro, está marcada uma sessão extraordinária, a realizar no dia 28 de dezembro (segunda-feira), pelas 
21:30 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 941-B/2015/CM – Grandes Opções do 
Plano e Orçamento 2016; 
2 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa à 
afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno com 200,00 m2, sita no gaveto 
da Rua Padre José Gomes da Encarnação e Rua Soldado Ferrer, Montenegro – Proposta n.º 
718/2015/CM; 
3 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa à 
afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno com 251,25 m2, sita em Barros 
de S. João, Sé/S. Pedro – Proposta n.º 729/2015/CM;  
4 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa à 
afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno com 167,15 m2, sita no 
Barranco de S. Miguel, Conceição/Estoi – Proposta n.º 745/2015/CM;  
5 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa à 
afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno, com 88,00 m2, sita em 
Valados, Stª. Bárbara de Nexe - Proposta n.º 874/2015/CM; 
6 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa 
à afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno, com 66,64 m2, sita no Sítio 
dos Caliços, Conceição/Estoi – Proposta n.º 1023/2015/CM; 
7 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa 
ao Procedimento concursal tendente ao recrutamento de cargo dirigente – Substituição do 
Presidente do Júri – Proposta n.º 917/2015/CM; 
8 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal - 
Proposta nº 940/2015/CM - Redução do objeto do “Contrato para constituição do direito de 
superfície em subsolo tendo por objeto a construção e exploração, de dois parques públicos de 
estacionamento subterrâneo para viaturas, na Pontinha e no Largo Mouras Velhas, em Faro”;     
9 – Relatório de Monitorização das Áreas de Reabilitação Urbana de Faro – Vila Adentro, Bairro 
Ribeirinho e Mouraria – Proposta 943/2015/CM – Conhecimento; 



 

 
 
�

Assembleia Municipal de Faro 
 
10 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa 
ao Reconhecimento de interesse público municipal na cedência, a título de venda ou constituição 
do direito de superfície de faixa de terreno com a área de 282,36m2, integrado no domínio 
privado do Estado, a favor da Paróquia de S. Pedro, destinada a estacionamento e acessos da 
futura Igreja do Patacão –  Proposta n.º 1047/2015/CM;  
11 - 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 atividade industrial, ao abrigo do Decreto- Lei nº 165/2014, de 5 
de novembro. Processo nº 2015/OTR/URB/196 – Carlos Alberto Emídio Guerreiro - Proposta n.º 
1051/2015/CM. 

 

 

  Assembleia Municipal de Faro, 17 de dezembro de 2015 

                  
 
 
Pl’o Presidente da Assembleia Municipal 
               A Primeira Secretária  

      

                       Ilda Silva 
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