
 

 
Assembleia Municipal de Faro 

                                                          

                                                         EDITAL Nº. 05/2016 
 

Ilda Maria Lita Pereira da Silva, Primeira Secretária da Mesa da Assembleia Municipal de Faro----- 

Torna pública, nos termos do artº. 28º. do Regimento e do artº 27º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de 
setembro, e de acordo com o artº. 53º, alínea a) da referida Lei, a ordem de trabalhos da 
sessão ordinária desta Assembleia Municipal (convocada através do Edital nº. 04/2016, de 
14/06/2016), a realizar no dia 29 de junho, pelas 21:00 horas, no Salão Nobre dos Paços do 
Município: 

1 – Período Antes da Ordem do Dia; 

2 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal 
respeitante à aprovação prévia da despesa de 760.320,00€, acrescido do respectivo valor de IVA 
à taxa legal de 6%, relativa à celebração do contrato de “Transporte coletivo urbano de 
passageiros no Município de Faro – Circuito Braciais, Patacão, Mar e Guerra” para vigorar pelo 
prazo de 1095 dias, com início em 27 de dezembro de 2016 (Proposta nº. 481/2016/CM); 

3 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal 
respeitante ao pedido de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse 
público municipal na regularização de uma actividade industrial, em nome de Metalalgarve – 
Indústria de Serralharia, Ldª., para uma exploração existente na Rua da Indústria, n.º. 190, 
Bordeira, freguesia de Santa Bárbara de Nexe  (Proposta n.º 516/2016/CM); 

4 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal 
respeitante à afetação ao domínio público municipal de parcela de terreno, com a área de 70 m2, 
sita no Besouro – Conceição – Processo de obras nº. 53/2016 – Maria Amélia Matias de Jesus 
Vale (Proposta n.º 538/2016/CM); 

5 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal 
respeitante à 1.ª Revisão ao Orçamento de 2016 e alteração do Mapa de Pessoal (Proposta n.º 
557-A/2016/CM; 

6 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal 
respeitante à 1ª Revisão ao Orçamento de 2016 do Teatro Municipal de Faro – Serviços 
Municipalizados (Proposta n.º 641/2016/CM); 

7 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal 
respeitante à Consolidação de Contas de 2015, nomeadamente, Balanço, Demonstração de 
Resultados e respetivos anexos, Relatório de Gestão Consolidado, das entidades incluídas no 
perímetro de consolidação (Proposta n.º. 610/2016/CM); 

8 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal 
respeitante ao Regulamento para atribuição de licença de utilização privativa do domínio público 
municipal para estruturas de apoio às atividades marítimo-turísticas no concelho de Faro 
(Proposta n.º 613/20216/CM); 

 



 

 
Assembleia Municipal de Faro 

 

9 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal 
respeitante ao Regulamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 
prestação de serviços no município de Faro (Proposta n.º 628/2016/CM); 

10 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal 
respeitante ao Regulamento da Apascentação de Animais, sua permanência e trânsito no 
município de Faro (Proposta n.º 629/2016/CM); 

11 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal 
respeitante ao Regulamento das Feiras, das actividades de comércio a retalho e da prestação de 
serviços da restauração ou de bebidas não sedentárias do concelho de Faro (Proposta n.º 
630/2016/CM); 

12 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal 
respeitante à alteração do Regulamento do Prémio Municipal de Arquitetura e Arquitetura 
Paisagista (Proposta n.º 634/2016/CM); 

13 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal 
respeitante à abertura de procedimentos concursais para recrutamento de 45 postos de trabalho 
para a categoria de assistente operacional (área de ação educativa); 10 postos de trabalho para a 
categoria de Bombeiro Municipal de 3ª classe – estagiário e 2 postos de trabalho da categoria de 
assistente operacional – coveiro (Proposta n.º 558/2016/CM); 

14 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal 
respeitante à autorização para abertura de procedimento concursal comum para constituição de 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado destinado a trabalhadores com e sem 
vínculo de emprego público, com vista ao recrutamento de sete postos de trabalho da categoria 
de Assistente Técnico (na área de animação) – Proposta n.º 627/2016/CM; 

15 -- Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal para a 
designação do fiscal único DFK& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas S.A., 
para a prestação de serviços de fiscal único da empresa local Fagar- Faro, Gestão de Águas e 
Resíduos, E.M., para o triénio 2015/2017 (Proposta n.º 639/2016/CM); 

16 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal para a 
designação do fiscal único Domingos Barão, José Silva & Daniel Vicente SROC, para a prestação 
de serviços de fiscal único da empresa local Ambifaro – Gestão de Equipamentos Municipais, 
E.M. para o triénio 2015/22017 (Proposta n.º 640/2016/CM); 

17 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo municipal 
respeitante à atribuição de Medalhas de Mérito ao abrigo do Regulamento das distinções 
honoríficas do município de Faro (Proposta n.º 637/2016/CM); 

18 – Conhecimento das Propostas e compromissos para uma mobilidade mais sustentada no 
nosso concelho de Faro (Programa Eco-Escolas – Agrupamento de Escolas do Montenegro) – 
Proposta nº. 614/2016/CM; 
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19 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da actividade desta 

e da situação financeira do Município; 

 20 – Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

 

 

Assembleia Municipal de Faro, 21 de junho de 2016 

 

 

A Primeira Secretária  

 

    Ilda Silva 

 

 

 

 

 


