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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 1ª. REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA 
DE JUNHO, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 30/06/2014 

 

Em 30 de junho de 2014, a Assembleia Municipal de Faro, reunida no 
Salão Nobre dos Paços do Município: 

−−−− Aprovou a Moção “Monitorização do amianto nas escolas do concelho” (apresentada 
pelo grupo municipal do CDS e aprovada por unanimidade); 

−−−− Aprovou a Moção ““Exclusão da Universidade do Algarve de candidatura a Fundos 
Europeus de Investigação”” (apresentada pelo grupo municipal do CDS e aprovada 
por unanimidade); 

−−−− Aprovou a Moção "Moção sobre as demolições no núcleo do Farol nascente e no 
núcleo dos Hangares" (apresentada pelo grupo municipal da CDU e aprovada por 
unanimidade); 

−−−−  Aprovou a Resolução apresentada pelo Grupo Municipal do PS sobre a Concessão e 
Regularização das Operações Urbanísticas dos Núcleos com características de 
Aglomerado Habitacional para o Ordenamento no domínio público das Ilhas-barreira 
de Faro  (aprovada por maioria). 

 
 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 2ª. REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA 
DE JUNHO, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL (07/07/2014) 

 

Em 07 de julho de 2014, a Assembleia Municipal de Faro, reunida no 
Salão Nobre dos Paços do Município, em continuação da sessão 
iniciada em 30/06/2014: 

 

−−−− Aprovou, por maioria, o Plano de Urbanização da Penha (PUP), acompanhado da 
respetiva declaração ambiental, conforme solicitado na Proposta nº. 272/2014/CM, e 
nos termos do solicitado no ofício nº. 006793, de 27/05/2014. 

−−−− Aprovou, por maioria, a repartição de encargos solicitada na Proposta nº. 
307/2014/CM - Aquisição de serviços de manutenção e suporte para a solução 
(software e equipamentos) de controlo e gestão da assiduidade para o Município de 
Faro, nos termos do solicitado no ofício nº. 006792, de 27/05/2014, da Câmara 
Municipal de Faro. 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o solicitado na Proposta nº. 427/2014/CM – Contrato de 
comodato a celebrar entre o Município de Faro e a PROVECTUS – Associação em 
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Prol da Terceira Idade, conforme apresentado no ofício nº. 007704, de 18/06/2014, da 
Câmara Municipal de Faro. 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o solicitado na Proposta nº. 472/2014/CM – Adesão do 
Município de Faro à Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa como 
membro Executivo/Institucional, conforme apresentado no ofício nº. 007924, de 
20/06/2014, da Câmara Municipal de Faro. 

−−−− Aprovou, por maioria, o solicitado na Proposta nº. 478/2014/CM – Prestação de 
Contas e Consolidação de Contas 2013, conforme apresentado no ofício nº. 007923, 
de 20/06/2014, da Câmara Municipal de Faro. 

−−−− Aprovou por maioria, com votação por escrutínio secreto, o solicitado na Proposta nº. 
479/2014/CM – Atribuição de medalhas de mérito ao abrigo do Regulamento das 
distinções honoríficas do Município de Faro, conforme apresentado no ofício nº. 
007922, de 20/06/2014, da Câmara Municipal de Faro. 

−−−− Aprovou por maioria, o solicitado na Proposta nº. 480/2014/CM – Procedimentos 
concursais tendentes ao recrutamento de cargos dirigentes – composição dos Júris, 
conforme apresentado no ofício nº. 007926, de 20/06/2014, da Câmara Municipal de 
Faro. 

−−−− Aprovou por maioria, o solicitado na Proposta nº. 481/2014/CM – Juízes Sociais, 
conforme apresentado no ofício nº. 007925, de 20/06/2014, da Câmara Municipal de 
Faro. 

−−−− Procedeu à eleição, por escrutínio secreto, do representante da Assembleia Municipal 
de Faro no Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) 
Algarve I Central, tendo sido eleita a Drª Maria de Lurdes Teixeira Guerreiro. 

−−−− Procedeu à eleição, por escrutínio secreto, do Presidente de Junta de Freguesia 
indicado pela Assembleia Municipal de Faro para integrar a Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta contra Incêndios, tendo sido eleito o Presidente da Junta de 
Freguesia de Conceição/ Estoi, Sr. José António Viegas Leal Jerónimo. 


