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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 1º. REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DE JUNHO, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 29/06 /2016 
 

Em 29 de junho de 2016, a Assembleia Municipal de Faro, reunida no 

Salão Nobre dos Paços do Município 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo Grupo Municipal do PS: “Moção – 

Pela equidade e pela justiça da tributação fiscal no concelho de Faro”; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a Moção apresentada pelo Grupo Municipal do PSD: 

“Moção – Pela criação do prémio municipal de arquitetura e arquitetura paisagista 

Manuel Gomes da Costa”; 

−−−− Reprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal da CDU: “Pela 

rejeição da denominada Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP)”; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo Grupo Municipal da CDU: “Moção – 

A Escola pública gratuita, universal, inclusiva e de qualidade é um direito de todos os 

cidadãos e uma obrigação do Estado Português”; 

−−−− Reprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal da PSD: “Moção –

Agravamento do SNS em Faro e no Algarve”; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a Moção apresentada pelo Grupo Municipal do PSD: 

“Moção – Pela perpetuação do exemplo de Rui Machado”; 

−−−− Reprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo Grupo Municipal do PS: “Moção – 

Pela reposição da freguesia de Estoi”; 

−−−− Aprovou, por maioria, o “Voto de Saudação à Conclusão da 2.ª Fase da Variante 

Norte a Faro”, apresentado pelo Grupo Municipal do PS; 

 

 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 2ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
JUNHO, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 04/07/2016 

 

Em quatro de julho de 2016, a Assembleia Municipal de Faro, reunida no 

Salão Nobre dos Paços do Município: 

−−−− Aprovou, por maioria, o pedido do Executivo municipal respeitante à aprovação prévia 

da despesa de €760.320,00 (setecentos e sessenta mil, trezentos e vinte euros), 
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acrescido do respetivo valor de IVA à taxa legal de 6%, relativa à celebração do 

contrato de “Transporte coletivo urbano de passageiros no Município de Faro – 

Circuito Braciais, Patacão, Mar e Guerra” para vigorar pelo prazo de 1095 dias, com 

início a 27 de dezembro de 2016 – Proposta nº. 481/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido do Executivo municipal respeitante ao pedido de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização da atividade industrial, em nome de Metalalgarve – 

Indústria de Serralharia, Ldª., para uma exploração existente em Bordeira, freguesia 

de Santa Bárbara de Nexe, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro 

(Processo nº 2016/OTR/URB/23) – Proposta n.º 516/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido do Executivo municipal respeitante à afetação ao 

domínio público municipal de parcela de terreno, com a área de 70 m2, sita no 

Besouro – Conceição – Processo de obras nº. 53/2016 – Maria Amélia Matias de 

Jesus Vale – Proposta n.º 538/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a 1.ª Revisão ao Orçamento de 2016 e alteração ao Mapa 

de Pessoal da Câmara Municipal de Faro – Proposta n.º 557-A/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por maioria, a 1ª Revisão ao Orçamento de 2016 do Teatro Municipal de 

Faro – Serviços Municipalizados – Proposta n.º 641/2016/CM; 

−−−− Reprovou, por maioria, o pedido do Executivo municipal respeitante à Consolidação 

de Contas de 2015, nomeadamente, Balanço, Demonstração de Resultados e 

respetivos anexos, Relatório de Gestão Consolidado, das entidades incluídas no 

perímetro de consolidação – Proposta n.º. 610/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por maioria, o Regulamento para atribuição de licença de utilização privativa 

do domínio público municipal para estruturas de apoio às atividades marítimo-

turísticas no concelho de Faro – Proposta n.º 613/20216/CM; 

−−−− Reprovou, por maioria, o Regulamento dos horários de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais e prestação de serviços no município de Faro – 

Proposta n.º 628/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por maioria, o Regulamento da apascentação de animais, sua permanência 

e trânsito no município de Faro – Proposta n.º 629/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por maioria, o Regulamento das feiras, das atividades de comércio a retalho 

e da prestação de serviços da restauração ou de bebidas não sedentárias do 

concelho de Faro – Proposta n.º 630/2016/CM; 
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−−−− Aprovou, por maioria, à alteração do Regulamento do Prémio Municipal de Arquitetura 

e Arquitetura Paisagista – Proposta n.º 634/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido do Executivo municipal respeitante à abertura de 

procedimentos concursais para recrutamento de 45 postos de trabalho para a 

categoria de assistente operacional (área de ação educativa); 10 postos de trabalho 

para a categoria de Bombeiro Municipal de 3ª classe –estagiário e 2 postos de 

trabalho da categoria de assistente operacional –coveiro – Proposta n.º 558/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido do Executivo municipal respeitante à autorização 

para abertura de procedimento concursal comum, com vista ao recrutamento de sete 

postos de trabalho da categoria de Assistente Técnico (na área de Animação) – 

Proposta n.º 627/2016/CM; 

−−−− Aprovou, por escrutínio secreto, a proposta do Executivo municipal respeitante à 

atribuição de Medalhas de Mérito ao abrigo do Regulamento das distinções 

honoríficas do município de Faro – Proposta n.º 637/2016/CM; 

−−−− Tomou conhecimento das Propostas e compromissos para uma mobilidade mais 

sustentada no nosso concelho de Faro (Programa Eco-Escolas – Agrupamento de 

Escolas do Montenegro) – Proposta nº. 614/2016/CM. 


