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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 1º. REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA 
DE SETEMBRO, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 16/09/2016 

 

Em 16 de setembro de 2016, a Assembleia Municipal de Faro, reunida 

no Salão Nobre dos Paços do Município 

−−−− Aprovou um Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. António Justo Lima Mendes; 

−−−− Reprovou, por maioria, a Recomendação apresentada pelo Grupo Municipal do PSD, 

para atribuição de um galardão municipal; 

−−−− Reprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo Grupo Municipal do PSD: “Moção – 

Requalificação da EN 125 e Portagens na A22”; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal da CDU: “Moção – 

Habitação social: a luta valeu a pena e deve prosseguir”; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo Grupo Municipal da CDU: “Moção – 

Só com outra política será possível combater o flagelo dos fogos florestais”; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Recomendação apresentada pelo grupo municipal da CDU: 

Revisão do projeto da ponte nova para a Praia de Faro”; 

−−−− Reprovou, por maioria, um Voto de Congratulação apresentado pelo Grupo Municipal 

do CDS, acerca do Regimento de Comandos; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido do Executivo municipal respeitante à Área de 

Reabilitação Urbana – Alto Rodes, nos termos da Proposta n.º 608-B/2016/CM e 

respetiva documentação de suporte; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido do Executivo municipal, constante da Proposta 

n.º 668/2016/CM, de autorização para desafetar do domínio público municipal e afetar 

ao domínio privativo uma parcela de terreno com 4,80 m2, sito na Rua Jardim do 

Cardeal, União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro); 

−−−− Aprovou, por maioria, o pedido do Executivo municipal para a designação do fiscal 

único DFK & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas S.A., para a 

prestação de serviços de fiscal único da empresa local FAGAR - Faro, Gestão de 

Águas e Resíduos, E.M., conforme apresentado na Proposta n.º 639-A/2016/CM, em 

retificação da Proposta n.º 639/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por maioria, votou o pedido do Executivo municipal para a designação do 

fiscal único Domingos Barão, José Silva & Daniel Vicente SROC, para a prestação de 

serviços de fiscal único da empresa local Ambifaro – Gestão de Equipamentos 

Municipais, E.M., conforme apresentado na Proposta n.º 640-A/2016/CM, em 

retificação da Proposta n.º 640/2016/CM; 
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−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido do Executivo municipal respeitante ao pedido de 

Declaração de Interesse Público Municipal para os efeitos do artigo 25º. do Regime 

Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, com vista à ampliação das instalações da 

FRIMARC – Importação e Exportação, Ldª, no sítio do Vale da Rosa – Proposta n.º 

676/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município 

de Faro – Proposta n.º 782/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por maioria absoluta, nos termos e para os efeitos do nº 6 do artº 49º da Lei 

nº 73/2013, de 3 de Setembro, a proposta apresentada pelo executivo municipal 

respeitante à contratação de financiamento para liquidação antecipada do empréstimo 

PAEL – Proposta n.º 817/2016/CM e respetiva documentação de suporte; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo executivo municipal, 

respeitante à autorização prévia da despesa, no valor de €498.902,50 (quatrocentos e 

noventa e oito mil, novecentos e dois euros e cinquenta cêntimos), acrescido do 

respetivo valor de IVA à taxa legal de 6%, relativa à celebração do contrato de 

“Requalificação da Avenida Dr. Gordinho Moreira” – Proposta n.º 829/2016/CM; 

 

 
DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 2ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA 

 DE SETEMBRO, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 20/09/2016 

 

Em vinte de setembro de 2016, a Assembleia Municipal de Faro, reunida 

no Salão Nobre dos Paços do Município 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido do Executivo municipal, respeitante à justificação 

notarial por usucapião para estabelecimento do trato sucessivo no registo predial do 

edifício onde se encontra instalado o quartel da GNR – Proposta n.º 702/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por maioria, o pedido do Executivo municipal, constante da Proposta n.º 

761/2016/CM e respectiva documentação de suporte, de autorização para desafetar 

do domínio público municipal e afetar ao domínio privativo uma parcela de terreno 

com 2.465,00 m2, sito na Rua Dr. José Domingos Garcia Rodrigues, União das 

Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro); 

−−−− Aprovou, por maioria, a solicitação do Executivo municipal para ratificação da 

retificação ao Regulamento das feiras, das atividades de comércio a retalho e da 

prestação de serviços de restauração ou de bebidas não sedentárias do concelho de 

Faro – Proposta n.º 762/2016/CM; 
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−−−− Aprovou, por maioria, o Regulamento municipal sobre o uso do fogo – Proposta n.º 

771/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por maioria, a alteração ao Regulamento de Toponímia e Numeração de 

Polícia do Município de Faro – Proposta n.º 785/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por maioria, a proposta apresentada pelo executivo municipal respeitante ao 

aditamento ao Acordo de Execução de Delegação de Competências celebrado com a 

Freguesia do Montenegro – Proposta n.º 814/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por maioria, a proposta apresentada pelo executivo municipal, respeitante à 

autorização prévia da despesa associada ao procedimento para a “Celebração de 

contrato de gestão de eficiência energética ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 

29/2011, de 28 de fevereiro, para a Implementação de Medidas de Eficiência 

Energética na Iluminação Pública da Cidade de Faro (até à primeira circular)” – 

Propostas n.º 822/2016/CM e 710/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo executivo municipal, 

respeitante à autorização para celebração dos contratos interadministrativos de 

delegação de competências, no domínio da Reparação e Pavimentação de Vias de 

Comunicação, entre o Município de Faro e as Freguesias/Uniões de Freguesias do 

Concelho, conforme Proposta nº. 831/2016/CM e respetiva documentação de suporte; 

−−−− Aprovou, por maioria, o Regulamento Municipal de Estacionamento no Vale das 

Almas – Proposta n.º 832/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por maioria, a proposta apresentada pelo executivo municipal respeitante à 

designação do júri do procedimento concursal para recrutamento de cargo dirigente 

(Chefe de Divisão de Gestão Urbanística) – Proposta n.º 834/2016/CM; 

−−−− Reprovou, por maioria, a proposta de adesão à Associação Nacional de Assembleias 

Municipais; 

−−−− Tomou conhecimento da informação escrita da informação relativa ao PAEL – 

Informação do 2.º Trimestre de 2016, nos termos da alínea a) do n.º1 do art.º 12 da 

Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto; 

−−−− Tomou conhecimento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas – Proposta n.º 838/21016/CM. 

 


