
 

 
 
 

Assembleia Municipal de Faro 

EDITAL Nº. 09/2016 

     Ilda Maria Lita Pereira da Silva, Primeira Secretária da Mesa da Assembleia Municipal de Faro.------------------ 

Torna público que, nos termos do artº. 29º. do Regimento e do artº 28º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de 

setembro, está marcada uma sessão extraordinária, a realizar no dia 22 de dezembro (quinta-feira), pelas 

21:30 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

1 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa às Grandes 

Opções do Plano e Orçamento para 2017 – Proposta n.º 946-B/2016/CM; 

 

2 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa à abertura de 

procedimento concursal para recrutamento de 2 postos de trabalho para a categoria de Técnico Superior na 

área de Gestão, a termo resolutivo certo – Proposta n.º 996/2016/CM; 

 

3 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa à abertura 

de procedimento concursal para recrutamento de 2 postos de trabalho para a categoria de assistente 

operacional (1 calceteiro, 1 canalizador) para constituição de vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado – Proposta n.º 997/2016/CM; 

 

4 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa à 

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

com 352,00 m2, destinada a equipamento, sito na Rua Isaac Bitton – Proposta n.º 1041/2016/CM; 

 

5 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa à proposta 

de Comissão de Acompanhamento da Candidatura de Faro a - Capital Europeia da Cultura – Proposta n.º 

1053/2016/CM; 

 

6 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa ao 

procedimento concursal comum com vista à constituição de vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado de 8 postos de trabalho – Teatro Municipal de Faro – Serviços Municipalizados – Proposta n.º 

1040/2016/CM. 
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                                                                        Pl’o Presidente da Assembleia Municipal 

               A Primeira Secretária 
 

                                     Ilda Silva 


