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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 1º. REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DE ABRIL, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 28/04/2016 
 

Em 28 de abril de 2016, a Assembleia Municipal de Faro, reunida no 
Salão Nobre dos Paços do Município 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo Grupo Municipal do PSD: “Moção - 
Regionalizar para um Estado mais próximo dos cidadãos”; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo Grupo Municipal do PSD: “Moção - 
Portagens na A22 (Via do Infante)”; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal da CDU: “Moção – 
A Câmara Municipal de Faro e a casa que a cidadã Susana Isabel Martins da Silva 
aguarda e precisa”; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a Moção apresentada pelo Grupo Municipal da CDU: 
“Moção – Saudação ao 1º. de Maio Dia Internacional dos Trabalhadores”; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal da CDU: “Moção –
Repudiar o despedimento coletivo de 54 trabalhadores da Portway no aeroporto de 
Faro”; 

−−−− Tomou conhecimento do ofício da Câmara Municipal de Faro sobre “Fagar – Faro, 
Gestão de Águas e Resíduos, E.M. – Transmissão das ações detidas pela Hidurbe – 
Gestão de Resíduos, SA”; 

−−−− Tomou conhecimento do ofício da Câmara Municipal de Faro sobre “Proposta n.º 
485/2016/CM – Programa de Apoio à Economia Local – Acompanhamento 
Trimestral”; 

−−−− Tomou conhecimento do ofício da Câmara Municipal de Faro sobre “Proposta n.º 
478/2016/CM – critérios de apoio anual ao Associativismo Desportivo, Cultural e 
Juvenil e às Instituições de Desenvolvimento Social – Proposta apresentada pelo 
vereador da CDU”; 

−−−− Reprovou, por maioria, a proposta da Câmara Municipal de Faro respeitante à 
Prestação de Contas de 2015 (Proposta n.º 483/2016/CM). 
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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 2ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 

ABRIL, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 03/05/2016 

 

Em três de maio de 2016, a Assembleia Municipal de Faro, reunida no 
Salão Nobre dos Paços do Município 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido da Câmara Municipal de Faro relativo à afetação 
ao domínio público municipal de uma parcela de terreno com 37,80 m2 (Proposta n.º 
175/2016/CM – pedido de licença para obra de construção de moradia – Processo de 
obras nº. 63/15); 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido da Câmara Municipal de Faro de aprovação da 
proposta de delimitação da nova “Área de Reabilitação Urbana” envolvente à Zona 
Histórica da Cidade de Faro, para os efeitos previstos no n.º 1 do art.º 13.º do Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana, conforme planta resultante da aprovação das 
Propostas n.ºs 374/2016/CM e 374-A/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido da Câmara Municipal de Faro de reconhecimento 
do interesse municipal da instalação de uma central fotovoltaica no sítio do Medronhal 
(Proposta nº. 376/2016/CM – instalação de uma central fotovoltaica. Processo de 
obras n.º 281/2015 – Soares da Costa Hidroenergia 4T, Lda.); 

−−−− Aprovou, por maioria, o pedido da Câmara Municipal de Faro relativo ao acordo de 
revogação do contrato de concessão da construção e exploração do crematório de 
Faro (Proposta 475/2016/CM); 

−−−− Aprovou, por maioria, o pedido da Câmara Municipal de Faro de autorização para 
abertura de procedimento concursal, na modalidade de concurso público, para a 
celebração de contrato administrativo de concessão de construção e exploração do 
crematório de Faro (Proposta nº. 473/2016/CM). 

 


