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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 27 DE JUNHO/2011 

 
         Em 27 de Junho de 2011, a Assembleia Municipal de Faro: 
 

−−−− Deliberou, por maioria, aprovar a Proposta nº. 106/2011/CM – Comissão 

Arbitral Municipal de Faro – Prédios Devolutos em 2011, e respectiva 

documentação de suporte. 

−−−− Deliberou, por maioria, aprovar a desafectação de parcelas de terreno do 

domínio público municipal – Proposta nº. 112/2011/CM, e respectiva 

documentação de suporte.  

−−−− Deliberou, por maioria, aprovar a proposta de Estudo de Conjunto do 

quarteirão entre um troço da Estrada de S. Luís e a Avenida Cidade de 

Hayward – Proposta nº. 116/2011/CM e respectiva documentação de suporte.  

−−−− Deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão do Município de Faro à 

MARALGARVE – Associação para a Dinamização do Conhecimento e da 

Economia do Mar no Algarve – Proposta nº. 119/2011/CM, e respectiva 

documentação de suporte. 

−−−− Deliberou, por unanimidade, aprovar a repartição de encargos apresentada na 

Proposta nº. 121/2011/CM – Concurso Público para prestação de serviços de 

elaboração do Plano de Urbanização do Patacão e Mar-e-Guerra.  

−−−− Deliberou, por maioria, aprovar a nova repartição de encargos apresentada na 

Proposta nº. 122/2011/CM – Concurso Público para prestação de serviços de 

elaboração do Plano de Urbanização da Coroa Norte da Cidade de Faro.  

−−−− Deliberou, por maioria, aprovar a Proposta nº. 128/2011/CM – Candidatura ao 

BEI – QREN Empréstimo – Quadro, e respectiva documentação de suporte.  

−−−− Deliberou, por maioria, aprovar o Concurso Público para a concepção, 

construção e concessão da exploração do Crematório de Faro - Proposta nº. 

101/2011/CM, e respectiva documentação de suporte. 
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−−−− Deliberou, por maioria, aprovar o solicitado na Proposta nº. 130/2011/CM – 

Requalificação ribeirinha e aquisição de terrenos – Revisão Orçamental, e 

respectiva documentação de suporte.  

−−−− Deliberou, por unanimidade autorizar a inclusão deste ponto na ordem de 

trabalhos e aprovou, por maioria, a Proposta nº. 131/2011/CM – Terreno em 

Estoi para unidade de cuidados continuados, e respectiva documentação de 

suporte.  


