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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO, 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 25/11/2015 

 

Em 25 de novembro de 2015, a Assembleia Municipal de Faro, reunida 
no Salão Nobre dos Paços do Município: 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal do PS: “Moção 
Mudar as Políticas. Apostar na Educação/Desenvolvimento”; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a Moção apresentada pelo grupo municipal do PS (com as 
adendas sugeridas pelos grupos municipais do PS e do CDS): “Moção – Em defesa 
do Serviço Nacional de Saúde no Algarve – Garantir os serviços de especialidades 
médicas nos Hospitais de Faro e de Portimão”; 

−−−− Não aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal do CDS acerca 
da celebração do 40.º aniversário do 25 de novembro de 1975; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal da CDU: Moção “É 
urgente a abolição das portagens na Via do Infante 08.12.2011 – 08.12.2015”; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal da CDU: “Moção – 
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 494/2015 sobre as 35 horas de trabalho 
semanal”; 

−−−− Aprovou, por maioria, o Voto de Saudação apresentado pelo grupo municipal do PS: 
“Voto se Saudação – aprovação da adoção de crianças por casais do mesmo sexo”; 

−−−− Aprovou, por maioria, o solicitado na Proposta nº. 919/2015/CM, relativa ao valor do 
Imposto Municipal sobre Imóveis, lançamento de Derrama, determinação da 
participação no IRS e Taxa de direitos de passagem, conforme solicitado no ofício nº. 
012460, de 13/11/2015, da Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por maioria a Proposta nº. 618/2014/CM – Concurso Público para a 
concessão da exploração do estabelecimento de bebidas, no Largo da Pontinha 
(ofício da Câmara Municipal nº. 011240, de 09/09/2014), retificada pela Proposta nº. 
807/2014/CM, remetida a esta Assembleia Municipal através do ofício nº. 011631, de 
22/09/2014, da Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a Proposta nº. 945/2015/CM, relativa ao Regulamento de 
Acesso e Gestão do Parque Habitacional do Município de Faro – Suspensão de 
vigência de normas, conforme solicitado no ofício nº. 012507, de 16/11/2015, da 
Câmara Municipal de Faro; 
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−−−− Aprovou, por maioria, a Proposta nº. 863/2015/CM – Estratégia de regeneração 
urbana: definição dos prédios devolutos em 2015, e respetiva documentação de 
suporte, conforme solicitado no ofício nº. 011923, de 02/11/2015, da Câmara 
Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o solicitado na Proposta nº. 811/2015/CM, relativa à 
Desafetação do domínio público de uma parcela de terreno com 274,00 m2, sito nas 
traseiras da Praceta São Tomé e Príncipe e doação a favor da Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos, conforme apresentado no ofício nº. 011919, de 
02/11/2015, da Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o solicitado na “Proposta nº. 890/2015/CM – Pedido de 
certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público 
municipal na regularização de unidade de operações de gestão de resíduos, titulada 
pelo alvará de licença de exploração n.º 9/2010, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro, registo n.º 24098, de 04/09/2015 – Auto-Salvados do 
Algarve II – Veículos em fim de vida, Ldª.”, conforme apresentado no ofício nº. 
011925, de 02/11/2015, da Câmara Municipal de Faro, e respetiva documentação de 
suporte; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o solicitado na “Proposta nº. 932/2015/CM – pedido de 
deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na 
regularização de atividade industrial, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 2015/OTR/URB/164 - Parafrutas – Produção e Comércio de 
Frutas, Ld.ª ”, conforme apresentado no ofício nº. 012461, de 13/11/2015, da Câmara 
Municipal de Faro, e respetiva documentação de suporte; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o solicitado na “Proposta nº. 944/2015/CM – pedido de 
deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na 
regularização de atividade industrial, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 2015/OTR/URB/86 – Frutas Casimiro, Comércio de Frutas, 
Ldª.”, conforme apresentado no ofício nº. 012459, de 13/11/2015, da Câmara 
Municipal de Faro, e respetiva documentação de suporte; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o solicitado na Proposta nº. 957/2015/CM – pedido de 
deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na 
regularização de atividade industrial, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 2015/OTR/URB/109 – Cordeiro & Filhos, Ldª, representada 
por António Candeias Horta Cordeiro, conforme apresentado no ofício nº. 012657, de 
20/11/2015, da Câmara Municipal de Faro, e respetiva documentação de suporte; 
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−−−− Aprovou, por unanimidade, o solicitado na “Proposta nº. 958/2015/CM – pedido de 
deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na 
regularização de atividade industrial, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de 
novembro – Processo nº 2015/OTR/URB/167 – Sociedade Piscicultora Farense, Ldª.”, 
conforme apresentado no ofício nº. 012656, de 20/11/2015, da Câmara Municipal de 
Faro, e respetiva documentação de suporte; 

−−−− Tomou conhecimento da Proposta nº. 952/2015/CM – Suspensão das demolições de 
habitações na Ria Formosa, enviada a esta Assembleia Municipal através do ofício nº 
012655, de 20/11/2015, da Câmara Municipal de Faro. 

 

 


