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EDITAL Nº. 02/2017 

 

José Apolinário Nunes Portada, Presidente da Assembleia Municipal de Faro ----------------------------- 

Torna público que, nos termos do artº 27º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro e do artº. 28º. do 

Regimento, está marcada uma sessão ordinária desta Assembleia Municipal, a realizar no próximo 

dia 28 de abril (sexta-feira), pelas 21:00 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

1 - Período Antes da Ordem do Dia; 

2 – Nomeação de representante na Comissão Consultiva (CC) de Acompanhamento à Revisão do 

Plano Diretor Municipal – Ofício da CCDR-Algarve; 

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

Prestação de Contas de 2016 (Proposta nº. 191/2017/CM); 

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

prestação de Contas do Teatro Municipal de Faro – Serviços Municipalizados, de 2016 – Proposta 

n.º. 260/2017/CM; 

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

afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno com 167 m2 – Proposta n.º 

122/2017/CM; 

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

afetação ao domínio público municipal de duas parcelas de terreno, com 143 m2 e 358 m2, 

respetivamente – Proposta n.º 214/2017/CM; 

7 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa à 

afectação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno com a área de 511,31 m2 – 

Proposta n.º 222/2017/CM; 

8 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa à 

afectação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno com a área de 240 m2 – 

Proposta n.º 257/2017/CM; 

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

afectação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno com a área de 1.133,20 m2 – 

Proposta n.º 261/2017/CM; 

10 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa à 

Declaração de Interesse Público Municipal, com vista à regularização das instalações da empresa 

Hortovitorino – Chaveca – Proposta n.º 217/2017/CM; 
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11 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal relativa à 

Declaração de Interesse Público Municipal, com vista à regularização de estabelecimento e 

exploração de actividade industrial, em Bela Curral – Proposta n.º. 239/2017/CM; 

12 - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade 

desta e da situação financeira do Município; 

13 - Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

 

Assembleia Municipal de Faro, 17/04/2017                

 

Pl’ O Presidente da Assembleia Municipal 

                                                             A Primeira Secretária 

       

            

                    Ilda Silva                  

                     

 

 

 

 

 

Nota: Nos termos do artº. 53º., nº. 1, alínea a) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, até ao dia  
21 de abril de 2017, poderão ainda ser incluídos outros pontos na ordem do dia.              

 


