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EDITAL Nº. 07/2015 

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 08 de setembro (terça-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 à 
alteração ao Regulamento de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda no 
Concelho de Faro - Proposta n.º 501/2015/CM; 

3 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal relativa à 
Desanexação de parcela do domínio privado municipal para integração no domínio público 
municipal. Doação de parcela para integração no domínio público municipal. Afetação ao domínio 
público - Proposta n.º 657/2015/CM; 

4 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal relativa à 
Revogação de Contratos de Comodato celebrados entre o Município de Faro e a Associação 
Clube de BCF e Associação Filarmónica de Faro. Desafetação do domínio público de uma parcela 
de terreno com 1.722,00 m2, sito na Rua dos Limoeiros, Conceição. Constituição de contrato de 
comodato a favor da Associação Clube de BCF - Proposta n.º 666/2015/CM; 

5 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal relativa à 
2ª Revisão ao Orçamento de 2015 - Proposta n.º 667/2015/CM; 

6 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal relativa à 
Concessão de espaço público para a instalação e exploração de equipamentos no Parque 
Ribeirinho de Faro - não adjudicação e abertura de novo procedimento - Proposta nº 
684/2015/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 exploração pecuária existente, com título de exploração nº 96/2010, 
ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro. Requerente – Jacinto José Duarte 
Gago, na qualidade de elemento dos corpos gerentes da Sociedade Agropecuária da Torre de 
Natal, Lda.” - Proposta nº 301/2015/CM; 
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8 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal relativa à 
obtenção da autorização prévia da assunção de compromisso plurianual. Aquisição de serviços de 
revisão, carregamento ou substituição dos equipamentos e agentes extintores –  Proposta nº. 
677/2015/CM; 

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

10 - Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

                                                  Assembleia Municipal de Faro, 26 de agosto de 2015 

                                                             Pl’ O Presidente da Assembleia Municipal 

                                                                                 A 1.ª Secretária 

                                 

                              Ilda Silva 

 

Nota: Nos termos do artº. 53º., nº. 1, alínea a) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, até ao dia 31 
de agosto de 2015, poderão ainda ser incluídos outros pontos na ordem do dia. 


