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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 1º. REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 

NOVEMBRO, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 28/11/2016 
 

Em 28 de novembro 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 PSD: “Moção – 

Manutenção da carga fiscal que incide sobre o setor do alojamento local”; 

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

Construção do Hospital Central do Algarve no Parque das Cidades”; 

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

Bloqueio da 1ª. Revisão do Orçamento de 2016”;  

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

Transporte remunerado de passageiros em viatura ligeira – Táxi; 

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

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

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

Suspensão do serviço noturno da ambulância do Hospital de Faro; 

−−−− Tomou conhecimento da Recomendação apresentada pelo Grupo Municipal do PSD: 

Recomendação – Obras urgentes na doca de recreio de Faro; 

−−−− Tomou conhecimento da Recomendação apresentada pelo Grupo Municipal da CDU: 

Recomendação – Pela semana de 35 horas na Ambifaro e na Fagar; 

−−−− Aprovou, por maioria, o pedido do Executivo municipal constante da Proposta n.º 

945/2016/CM (e respetiva documentação de suporte) – Determinação das taxas de 

Derrama, IMI, IRS e da taxa de Direitos de Passagem; 

−−−− Aprovou, por maioria, o pedido do Executivo municipal, constante da Proposta n.º 

902/2016/CM – Estratégia de Regeneração Urbana – declaração dos prédios devolutos em 

2016, conforme documentação anexa à referida proposta. 
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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 2ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 DE NOVEMBRO, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 05/12/2016 

A cinco de dezembro de 2016, a Assembleia Municipal de Faro, reunida no 

Salão Nobre dos Paços do Município 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o “Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Cristóvão Guerreiro 

Norte”, apresentado pelo Grupo Municipal do PSD; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido do Executivo municipal, constante da Proposta n.º 

857/2016/CM – Afetação ao domínio público municipal de parcela de terreno com 96,80 m2, 

referente ao processo de obras n.º 190/2014, conforme documentação anexa à referida 

Proposta. 

−−−− Aprovou, por maioria, o pedido do Executivo municipal, constante da Proposta n.º 

885/2016/CM – Autorização para abertura de concurso público com vista à celebração de 

contrato de concessão de utilização privativa de espaço público no Concelho de Faro, nos 

termos da documentação anexa à referida Proposta. 

−−−− Aprovou, por escrutínio secreto, a Proposta n.º 933/2016/CM – Atribuição de Medalha de 

Ouro a José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos (ZECA AFONSO), a título póstumo – 

Proposta dos Vereadores eleitos pelo PS; 

−−−− Aprovou, por maioria, o pedido do Executivo municipal, constante da Proposta n.º 

876/2016/CM – Assunção de competências de autoridade de transportes, nos termos da 

documentação anexa à referida Proposta; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido do Executivo municipal, constante da Proposta n.º 

910/2016/CM – Afetação ao domínio público municipal da parcela de terreno com a área de 

173,00 m2, nos termos da documentação anexa à referida Proposta; 

−−−− Aprovou, por maioria, o pedido do Executivo municipal, constante da Proposta n.º 

916/2016/CM – Alienação de terreno, com 13.060,00 m2, com recurso a hasta pública, 

destinado à edificação de um equipamento hoteleiro de 4 estrelas, com vocação desportiva, 

sito no Complexo Desportivo da Penha, nos termos da documentação anexa à referida 

Proposta; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido do Executivo municipal, constante da Proposta n.º 

948/2016/CM – Afetação ao domínio público municipal das parcelas de terreno com as 

áreas de 32,90 m2 e 64,10 m2, totalizando a área de 97,00 m2, referente ao processo de 

obras n.º 46/2013, nos termos da documentação anexa à referida Proposta; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido do Executivo municipal, constante da Proposta n.º 

975/2016/CM – Afetação ao domínio público municipal de parcela de terreno com a área de 

136,00 m2, referente ao processo de obras nº. 136/2016, nos termos da documentação 

anexa à referida Proposta. 


