
 

Assembleia Municipal de Faro 

EDITAL Nº. 06/2015 
 

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. 05/2015, de 16/06/2015), a realizar no dia 29 de junho 

(segunda-feira), pelas 21:30 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município: 

1 - Período Antes da Ordem do Dia. 

2 – Concurso público para concessão da exploração do estabelecimento de bebidas, no Largo da pontinha, 
em Faro – Proposta n.º 618/2014/CM e informações complementares. 

3 – Apreciação, discussão e votação dos documentos de Consolidação de Contas de 2014 - Proposta n.º 
455/2015/CM. 

4 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal relativa à Permuta 
de parcelas de terreno destinadas a relocalização de caminho municipal – Proposta n.º 979/2014/CM. 

5 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal relativa à 1ª 
Revisão do Orçamento de 2015 – Teatro Municipal de Faro – Serviços Municipalizados - Proposta 
n.º456/2015/CM. 

6 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal relativa ao 
procedimento para prestação de serviços de revisão e certificação legal de contas anuais do triénio 
2015/2017 do Município de Faro e do serviço municipalizado do Teatro Municipal de Faro – Nomeação do 
auditor externo, DFK & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. – Proposta n.º 
458/2015/CM. 

7 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal relativa à atribuição 
de Medalhas de Mérito ao abrigo do Regulamento das distinções honoríficas do Município de Faro – 
Proposta n.º 454/2015/CM. 

8 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresenta pelo executivo municipal relativa à  2.ª Revisão 
ao orçamento de 2015 – Proposta n.º 431/2015/CM. 

9 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da actividade desta, 
incluindo resumo sobre o ponto de situação dos trabalhos da Revisão do PDM, e da situação financeira do 
Município.  

10 - Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

Assembleia Municipal de Faro, 22/06/2015 

 O Presidente da Assembleia Municipal 

                                                                                                                                                   

José Apolinário  


