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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO, 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 29/02/2016 
 

Em 29 de fevereiro de 2016, a Assembleia Municipal de Faro, reunida 
no Salão da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe: 

 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a Moção sobre a construção de crematório, apresentada 
pelo Grupo Municipal do PS (com uma adenda proposta pelo grupo municipal do 
CFC-SF aceite pelos proponentes da Moção); 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal da CDU: Moção “O 
Orçamento do Estado para 2016 e as autarquias locais”; 

−−−− Reprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal da CDU: “Manter 
na Câmara Municipal os serviços públicos de água, saneamento e resíduos”; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal da CDU: “Moção – 
Pela restauração das seis freguesias do concelho de Faro: Sé, São Pedro, 
Montenegro, Conceição, Estoi e Santa Bárbara de Nexe”; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal do BE - “Moção: 
Pela transmissão de áudio e vídeo das sessões da Assembleia Municipal e das 
reuniões públicas da Câmara Municipal de Faro”; 

−−−− Tomou conhecimento da Moção aprovada pela Câmara Municipal de Faro “A Câmara 
Municipal de Faro exige rumo diferente para a atuação da Sociedade Polis Ria 
Formosa”, enviada a este órgão deliberativo através do ofício n.º 003158, de 
19/02/2016; 

−−−− Tomou conhecimento da Moção aprovada pela Câmara Municipal de Faro “Câmara 
Municipal de Faro exige clarificação ao Governo e suspensão imediata das 
demolições na Ilha da Culatra”, enviada a este órgão deliberativo através do ofício n.º 
003164, de 19/02/2016; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa 
à afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno com 90,60 m2, sita 
no Sítio dos Valados, Stª. Bárbara de Nexe: “Proposta n.º 1019/2015/CM – pedido de 
licença para obra de edificação de moradia, piscina e muro de vedação com obras de 
urbanização associadas - Processo de obras nº 123/2015 – Andriy Krystopchuk”, 
conforme solicitado no ofício n.º 01029, de 15/01/2016, da Câmara Municipal de Faro; 
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−−−− Aprovou, por unanimidade, o solicitado na Proposta nº. 1073/2015/CM, referente à 
“Resolução do contrato de comodato entre o Município de Faro e a Associação de 
Jovens Agricultores de Faro - Constituição de contrato de comodato a favor da 
Associação Clube de BCF com vista à cedência da metade do edifício da Escola da 
Sambada, em Estoi”, conforme solicitado no ofício n.º 003196, de 19/02/2016, da 
Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o solicitado na Proposta n.º 1076/2015/CM, respeitante à 
“constituição de direito de superfície a favor da Altimetria Associação Desportiva”, 
conforme solicitado no ofício n.º 001028, de 15/01/2016, da Câmara Municipal de 
Faro; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa 
à integração no domínio público municipal de uma parcela de terreno com 90,00 m2, 
sita em “Monte”, Stª. Bárbara de Nexe: “Proposta n.º 181/2016/CM – Doação de 
parcela de terreno para integração no domínio público municipal”, conforme solicitado 
no ofício n.º 003114, de 19/02/2016, da Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa 
à afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno com 114,00 m2: 
“Proposta n.º 238/2016/CM – Pedido de licença para obra de construção de moradia, 
piscina e muros de vedação – Processo de obras n.º 258/2015”, conforme solicitado 
no ofício n.º 003276, de 24/02/2016, da Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa 
à afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno com 81,89 m2: 
“Proposta n.º 239/2016/CM – Pedido de licença para obra de construção de moradia, 
muros de vedação e piscina – Processo de obras n.º 265/2015”, conforme solicitado 
no ofício n.º 003275, de 24/02/2016, da Câmara Municipal de Faro. 

−−−− Deliberou autorizar a introdução na ordem de trabalhos da Proposta nº. 287/2016/CM 
– Transferência da comparticipação nas despesas da Associação de Municípios 
Loulé/Faro 2010/2016”. Posto este assunto à apreciação e discussão, seguido de 
votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar o solicitado na 
Proposta acima mencionada, conforme apresentado no ofício nº. 003341, de 
24/02/2016, da Câmara Municipal de Faro. 

 


