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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 29 DE FEVEREIRO/2012 

 
Em 29 de fevereiro de 2012, a Assembleia Municipal de Faro, reunida 
no Salão Nobre dos Paços do Município: 

 

−−−− Aprovou, por maioria, uma Moção apresentada pela CDU 

(Comemorações do 38º. aniversário do 25 de abril) 

−−−− Aprovou, por maioria, uma Moção apresentada pela CDU (proposta de 

Lei de Reorganização Administrativa Territorial) 

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

apresentada na Proposta nº. 288/2011/CM – Contratos de manutenção 

dos ascensores instalados nas Escolas Básicas do 1º. Ciclo do 

Montenegro, da Penha e do Bom João. 

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

na Proposta nº. 25/2012/CM relativa ao “Concurso Público para o 

Fornecimento de Refeições a Confecionar nas Cantinas Escolares, 

Refeições Pré-confecionadas e lanches para o ano letivo 2012/2013”, 

com incidência nos anos económicos de 2012, 2013, 2014 e 2015. 

−−−− Deliberou, por unanimidade, aprovar o solicitado na Proposta nº. 

301/2011/CM – Doação de parcela de terreno para integração no 

domínio público municipal (Pé do Cerro – Stª. Bárbara de Nexe). 

−−−− Deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta nº. 36/2012/CM – 

Doações de áreas de parcelas para integração do domínio público 

municipal (Santa Bárbara de Nexe). 

−−−− Deliberou, por maioria, aprovar a versão final da proposta de “Alteração 

ao PDM de Faro: Supressão do Parque de Feiras, Exposições e 

Congressos” – Proposta nº. 17/2012/CM. 
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−−−− Deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta nº. 19/2012/CM – 

Revogação dos Regulamentos Municipais sobre o licenciamento do 

exercício da atividade de realização de leilões e do exercício da atividade 

de agências de venda de bilhetes para espetáculos públicos. 

−−−− Deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta nº. 38/2012/CM – 

Constituição de direito de superfície a favor da Associação Recreativa e 

Cultural de Músicos. 

−−−− Deliberou, por maioria, aprovar o solicitado na Proposta nº. 

46/2012/CM – Alteração ao mapa de pessoal e modificações ao 

Orçamento - ano 2012. 

−−−− Autorizou a inclusão deste ponto na ordem de trabalhos e deliberou, 

por maioria, aprovar a repartição de encargos apresentada na Proposta 

nº. 49/2012/CM – Procedimento para prestação de serviços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


