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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO, 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 27/02/2015 
 

Em 27 de fevereiro de 2015, a Assembleia Municipal de Faro, reuniu em 
sessão ordinária no Salão Nobre dos Paços do Município. 

Verificando-se a presença de um elevado número de munícipes, para assistir à presente 
reunião, e não havendo condições para acomodar na sala todo o público presente, foi 
decidido suspender os trabalhos, para continuarem no dia 04 de março, no Teatro 
Municipal de Faro. 

 
 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 2ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
FEVEREIRO, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 04/03/2015 

Em 04 de março de 2015, a Assembleia Municipal de Faro, reunida no Teatro 
Municipal de Faro, em continuação da sessão iniciada em 27/02/2015: 

−−−− Aprovou, por maioria a Moção apresentada pelo grupo municipal do PS “Revisão do 
POOC-  Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura – Vila Real de Santo António”; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal da CDU “Pela suspensão 
das demolições nas ilhas-barreira da Ria Formosa” 

−−−− Aprovou, por maioria, a 1ª. Revisão ao Orçamento de 2015 – Proposta nº. 71/2015/CM e 
respetiva documentação de suporte, conforme solicitado pela Câmara Municipal de Faro. 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o apresentado na Proposta nº. 72/2015/CM sobre “concurso 
público para o fornecimento de refeições a confecionar nas cantinas escolares, refeições 
pré-confecionadas e lanches paras os anos letivos de 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 “ 
– autorização prévia de despesa e da respetiva repartição plurianual de encargos, conforme 
solicitado pela Câmara Municipal de Faro. 

 

 
DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 3ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 

FEVEREIRO, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 12/03/2015 

Em 12 de março de 2015, a Assembleia Municipal de Faro, reunida no Salão 
Nobre dos Paços do Município, em continuação da sessão iniciada em 
27/02/2015: 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal da CDU “Transferências 
de competências só com a participação do Poder Local”; 
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−−−− Reprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal do BE “Saudação ao 

Povo Grego”; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal do BE “Pela contratação 
dos trabalhadores abrangidos pelos Contratos de Emprego Inserção (CEI) e Contratos de 
Emprego Inserção+ (CEI+) “; 

−−−− Tomou conhecimento da Moção aprovada pela Câmara Municipal em reunião de 
29/12/2014: “Moção - A Câmara Municipal de Faro reafirma a sua contestação à atuação 
da sociedade Polis Litoral Ria Formosa”; 

−−−− Tomou conhecimento da Proposta nº. 46/2015/CM relativa à “fusão das Empresas 
Municipais – Agência para o Desenvolvimento Económico de Faro, EM e Mercado 
Municipal de Faro, EM; 

−−−− Tomou conhecimento da Proposta nº. 91/2015/CM – Distrate da Escritura de Constituição 
de Direito de Superfície nº. 16/2010 e constituição de direito de superfície sobre uma 
parcela de terreno no Sítio do Chelote, da União de Freguesias de Conceição e Estoi – 
Fundação António Silva Leal; 

−−−− Tomou conhecimento da Proposta nº. 69/2015/CM – Parque Ribeirinho de Faro – 
revogação de declaração de utilidade pública de expropriação; 

−−−− Aprovou, por maioria, a proposta apresentada pelo Executivo municipal, relativa à 
“Retificação do Número de Habitantes constante do Mapa Financeiro Geral e do Anexo III – 
Mapa Financeiro, do Acordo de Execução de Delegação de Competências na União de 
Freguesias de Faro, Sé e São Pedro – Proposta nº 97/2015/CM, conforme solicitado pela 
Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por maioria, o solicitado na Proposta nº. 70/2015/CM relativa à “Fusão das 
Empresas Municipais – Agência para o Desenvolvimento Económico de Faro, EM e 
Mercado Municipal de Faro, EM”, conforme solicitado pela Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Executivo municipal, relativa ao 
“Concurso público para aluguer de equipamentos de cópia e impressão que inclua o 
fornecimento de consumíveis, a assistência técnica dos equipamentos e software de gestão 
das impressões para serviços do município de Faro e para as escolas básicas do 1º ciclo – 
Proposta nº. 96/2015/CM” – autorização prévia da despesa e da respetiva repartição 
plurianual de encargos, conforme solicitado pela Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Elegeu, por consenso, o Presidente da Junta de Freguesia e um suplente (também 
Presidente de Junta), para participar no XXII Congresso da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses. Efetivo: José António Viegas Leal Jerónimo, Presidente da União 
das Freguesias de Conceição e Estoi; Suplente: Sérgio Vicente dos Santos Martins, 
Presidente da Junta de Freguesia de Stª. Bárbara de Nexe. 


