
 

 
Assembleia Municipal de Faro 

                                                          

 

                                                         EDITAL Nº. 08/2016 

 

 

Ilda Maria Lita Pereira da Silva, Primeira Secretária da Mesa da Assembleia 

Municipal de Faro---------------------------------------------------------------------------------------- 

Torna público que, nos termos do artº. 27º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro e 

artº. 28º. do Regimento, está marcada uma Sessão Ordinária desta Assembleia 

Municipal, a realizar no próximo dia 28 de novembro (segunda-feira), pelas 21.30 

horas, no Salão Nobre dos Paços do Município, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 - Período Antes da Ordem do Dia 

2 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 945/2016/CM – Determinação 

das Taxas de Derrama, IMI, IRS e da Taxa de Direitos de Passagem; 

3 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 902/2016/CM – Estratégia de 

regeneração urbana – declaração dos prédios devolutos em 2016; 

4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 857/2016/CM –  Afetação ao 

domínio público municipal de parcela de terreno com 96,80 m2, referente ao 

processo de obras n.º 190/2014; 

5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 885/2016/CM – Autorização 

para abertura de concurso público com vista à celebração de contrato de concessão 

de utilização privativa de espaço público no Concelho de Faro; 

6 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 933/2016/CM – Atribuição de 

Medalha de ouro a José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos (ZECA AFONSO), a 

título póstumo – Proposta dos Vereadores eleitos pelo PS; 

7 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 876/2016/CM – Assunção pelo 

Município da competência de Autoridade de Transportes; 

8 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 910/2016/CM – Afetação ao 

domínio público municipal da parcela de terreno com a área de 173,00 m2; 

9 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 916/2016/CM – Alienação de 

terreno com 13.060,00 m2, destinado à edificação de um equipamento hoteleiro de 4 

estrelas, com vocação desportiva, sito no Complexo Desportivo da Penha; 
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10 – Conhecimento da Proposta n.º 947/2016/CM – Aquisição e reabilitação, para 

habitação social, do edifício com o n.º 12 da Rua Prof. Norberto da Silva, em Faro, 

onde, nos anos de 1961 a 1964, viveu José Afonso – Proposta do Vereador eleito 

pela CDU; 

11 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 948/2016/CM – Afetação ao 

domínio público municipal das parcelas de terreno com as áreas de 32,90 m2 e 

64,10 m2, totalizando a área de 97,00 m2, referente ao processo de obras n.º 

46/2013; 

12 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 975/2016/CM – Afetação ao 

domínio público municipal de parcela de terreno com a área de 136,00 m2, referente 

ao processo de obras nº. 136/2016. 

13 - Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade municipal. 

14 - Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

 

Assembleia Municipal de Faro, 16 de novembro de 2016 

 

Pl’o Presidente da Assembleia Municipal 

A Primeira Secretária  

 

Ilda Silva 

 

 

 

 

 


