
 

 
Assembleia Municipal de Faro 

                                                          

                                                         EDITAL Nº. 04/2017 

 

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 29 de junho (quinta-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 - Relatório e Contas de 2016 – Polis Litoral Ria Formosa – Conhecimento; 

3 - Relatório de Atividade da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria 

Formosa – Polis Litoral Ria Formosa (período de outubro/dezembro  de 2016)  – 

Conhecimento; 

4 - Programa de Apoio à Economia Local – 3º e 4º trimestres – Conhecimento: 

5 - Nomeação de representante da Assembleia Municipal na Comissão Consultiva de 

Acompanhamento de Revisão do PDM – ofícios da CCDR; 

6 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo 

municipal sobre a minuta de acordo de substituição de Acordo de Transacção – 

aprovação dos encargos plurianuais – Proposta n.º 376/2017/CM; 

7 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo 

municipal sobre a Consolidação de Contas de 2016 – Proposta n.º 451/2017/CM; 

8 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo 

municipal sobre a 1.ª Alteração do Mapa de Pessoal de 2017 – Proposta n.º 

452/2017/CM; 

9 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo 

municipal sobre a Alteração do anexo I ao contrato de concessão de distribuição 

de eletricidade em baixa tensão celebrado entre o Município de Faro e a EDP – 

Proposta n.º 406/2017/CM; 

10 - “A Estratégia Municipal para a valorização e requalificação da Frente Ribeirinha 

do Concelho” – ponto agendado por solicitação do Grupo Municipal do PS. 

11 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo 

municipal sobre a Comparticipação nas despesas de investimento da Associação 

de Municípios Loulé/Faro - Empreitada Complexo Desportivo Campus de Treino 

do Parque das Cidades – Proposta n.º 448/2017/CM; 
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12 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo 

municipal sobre o contrato-programa entre o Município de Faro e o Centro de 

Ciência Viva do Algarve – Proposta n.º 449/2017/CM; 

13 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo 

municipal sobre a afetação ao domínio público municipal de uma parcela de 

terreno com a área de 88 m2 - Processo de obras nº 408/2010 – Proposta n.º 

138/2017/CM; 

14 -  Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo 

municipal para integração de parcela de terreno, com a área de 113 m2, no 

domínio público municipal - Construções Eldrico Silva, Lda - Proposta n.º 

331/2017/CM; 

15 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo 

municipal sobre a afetação ao domínio público municipal de uma parcela de 

terreno com a área de 248,50 m2 – conclusão de arruamento da Rua da Igreja, 

Montenegro – Proposta n.º 450/2017/CM; 

16 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo 

municipal sobre a Declaração de Interesse Público Municipal para os efeitos do 

artigo 25º do Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, com vista à 

regularização das instalações da empresa Tractoterra, localizada no sítio do 

Besouro, União das Freguesias da Conceição/Estoi - Proposta n.º 443/2017/CM; 

17 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo executivo 

municipal sobre a Atribuição de medalhas de mérito ao abrigo do Regulamento 

das Distinções Honoríficas do Município de Faro - Proposta n.º 453/2017/CM; 

18 - Informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal sobre a atividade das 

empresas municipais, nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 25.º, da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro; 

19 - Informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal sobre a atividade desta e da 

situação financeira do município, nos termos da alínea c) do nº 2 do artigo 25.º, da 

Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro; 

20 - Período de intervenção destinado ao Público. 

 

Assembleia Municipal de Faro, 22 de junho de 2017 

Pl’O Presidente da Assembleia Municipal 

  A Primeira Secretária  

 

Ilda Silva 


