
 

 
Assembleia Municipal de Faro 

                                                          

                                                         EDITAL Nº. 06/2017 

 

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 12 de setembro (terça-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 - Aprovação de atas. 

3 - Moção aprovada pala Câmara Municipal “Moção pela Reposição dos 25 dias úteis de 

férias para os trabalhadores do Município de Faro” - Conhecimento. 

4 - Moção aprovada pala Câmara Municipal “Moção de Apoio e Solidariedade à luta dos 

trabalhadores da Portugal Telecom em defesa dos postos de trabalho e da empresa” - 

Conhecimento. 

5 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal 

respeitante à Declaração de Interesse Público Municipal para os efeitos do artigo 21º do 

Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, com vista a instruir o processo de 

Reconhecimento de Relevante Interesse Público da ocupação de áreas de Reserva 

Ecológica Nacional referente ao Projeto da Intervenção e Requalificação da Ilha da 

Culatra - Núcleo da Culatra. – Proposta n.º 632/2017/CM e Proposta n.º 632-A/2017/CM 

(aditamento recomendando a participação pública, gestão e acompanhamento e 

execução deste PIR) 

6 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal 

respeitante à afetação ao domínio público municipal de parcela de terreno com 108,00 m2 

- Proposta n.º 506/2017/CM (pedido de licença para obra de alteração e ampliação de 

uma moradia – Processo de obras n.º 162/2016 – Tomasz Boski). 

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

respeitante à afetação ao domínio público municipal de parcela de terreno com 181,80 m2 

- Proposta n.º 535/2017/CM (pedido de licença para obra de construção de moradia, 

piscina e muro de vedação – Processo de obras nº 94/16 – Jorge do Nascimento Lobão 

Pinto e Outra). 

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

respeitante à afetação ao domínio público municipal de parcela de terreno com 366 m2 - 

Proposta n.º 537/2017/CM (pedido de licença para obra de construção de um muro e 

portão de entrada – Processo de obras n.º 38/2017 – José Francisco Rosa). 
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9 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal 

respeitante à afetação ao domínio público municipal de parcela de terreno com a área de 

194,00 m2 - Proposta n.º 576/2017/CM (pedido de licença de construção de uma moradia 

unifamiliar, piscina e muro de vedação – Processo de obras n.º 127/2017, em nome de 

PCSE Unipessoal, Lda). 

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

respeitante à afetação ao domínio público municipal de parcelas de terrenos com as áreas 

de 66,54 m2 e 78,34 m2 - Proposta n.º 606/2017/CM (pedido de licença para obra de 

construção de uma moradia unifamiliar, piscina e muro de vedação – Processo de obras 

n.º 53/2017 – Rui Fragoso Vargas Sabino) 

11 - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da 

atividade desta e da situação financeira do Município; 

12 - Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

 

Assembleia Municipal de Faro, 31 de agosto de 2017 

    

O Presidente da Assembleia Municipal 

  

 

      José Apolinário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Nos termos do artº. 53º., nº. 1, alínea a) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, até ao dia 05 
de setembro de 2017, poderão ainda ser incluídos outros pontos na ordem do dia.              
 


