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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO, 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 24/11/2014 

 

Em 24 de novembro de 2014, a Assembleia Municipal de Faro, reunida 
no Salão Nobre dos Paços do Município: 

−−−− Aprovou a Moção “Sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2015” 
(apresentada pelo grupo municipal da CDU e aprovada por maioria); 

−−−− Aprovou a Moção “Câmara Municipal contesta atuação da sociedade Polis”, aprovada 
na reunião do executivo de 31/10/2014 e que foi enviada à Assembleia Municipal, 
para conhecimentos e efeitos tidos por convenientes, através do ofício no 014428, de 
13/11/14, da Câmara Municipal de Faro. 

−−−− Aprovou a “Moção sobre as demolições na ilha de Faro Nascente e Poente: a Câmara 
Municipal de Faro contesta a atuação da sociedade Polis”, aprovada na reunião do 
executivo de 06/11/2014 e que foi enviada à Assembleia Municipal, para 
conhecimentos e efeitos tidos por convenientes, através do ofício no 014378, de 
12/11/14, da Câmara Municipal de Faro. 

−−−− Tomou conhecimento da Proposta º. 825/2014/CM – Programa de Apoio ao Poder 
Local – 1ª. Tranche. 

−−−− Apreciou e votou o solicitado na Proposta nº. 900/2014/CM – Determinação das taxas 
dos impostos de Derrama, IMI, IRS e do percentual da taxa de Direitos de Passagem, 
conforme solicitado no ofício nº. 014624, de 17/11/2014, da Câmara Municipal de 
Faro, tendo os pontos 1, 2, 3 e 4 da citada Proposta sido aprovados por maioria. 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o apresentado na Proposta nº. 759/2014/CM – “Contratos 
Interadministrativos de delegação de competências a celebrar entre o município de 
Faro e as freguesias de Montenegro e de Santa Bárbara de Nexe”, conforme 
solicitado no ofício nº. 014623, de 17/11/2014, da Câmara Municipal de Faro. 

−−−− Aprovou, por maioria, o apresentado na Proposta nº. 906/2014/CM – Renegociação 
do PAEL (Plano de Apoio à Economia Local), conforme solicitado no ofício nº. 
014626, de 17/11/2014, da Câmara Municipal de Faro. 


