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EDITAL Nº. 02/2016 

 

Ilda Maria Lita Pereira da Silva, Presidente, em exercício, 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 28 de abril (quinta-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 – Fagar – Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E.M. – Transmissão das ações detidas pela 
Hidurbe – Gestão de Resíduos, SA – Conhecimento. 

3 – Apreciação, discussão e votação do pedido do Executivo municipal referente à afetação ao 
domínio público municipal de uma parcela de terreno com 37,80 m2 (Proposta n.º 175/2016/CM – 
pedido de licença para obra de construção de moradia – Processo de obras nº. 63/15); 

4 - Apreciação, discussão e votação do pedido do Executivo municipal de aprovação da proposta 
de delimitação da nova “Área de Reabilitação Urbana” envolvente à Zona Histórica da Cidade de 
Faro, para os efeitos previstos no n.º 1 do art.º 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação urbana, 
conforme planta resultante da aprovação das Propostas n.ºs 374/2016/CM e 374-A/2016/CM; 

5 - Apreciação, discussão e votação do pedido do Executivo municipal de reconhecimento do 
interesse municipal da instalação de uma central fotovoltaica no sítio do Medronhal (Proposta nº. 
376/2016/CM – instalação de uma central fotovoltaica. Processo de obras n.º 281/2015 – Soares 
da Costa Hidroenergia 4T, Lda.); 

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

7 - Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

 

Assembleia Municipal de Faro, 12 de abril de 2016            

A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício  
 
                                         
                        Ilda Silva 

Nota: Nos termos do artº. 53º., nº. 1, alínea a) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, até ao dia 
19 de abril de 2016, poderão ainda ser incluídos outros pontos na ordem do dia. 


