
 

Assembleia Municipal de Faro 
 

 1

respetiva 
 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNHO 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 29/06/2017 

 

Em 29 de junho de 2017, a Assembleia Municipal de Faro, reunida no 

Salão Nobre dos Paços do Município: 

−−−−  Aprovou, por unanimidade, um voto de pesar pelas vítimas dos incêndios que 

devastaram o distrito de Leiria; 

−−−− Aprovou, por maioria, a moção apresentada pelo grupo municipal da CDU: “Moção – 

pela urgente concretização das diversas recomendações constantes na Resolução n.º 

61/2016, de 23 de março, sobre as obras de requalificação da Estrada Nacional 125”; 

−−−− Aprovou, por maioria, a moção apresentada pelo grupo municipal da CDU: “Pela 

construção de um matadouro público regional no Algarve”; 

−−−− Reprovou, por maioria, a moção apresentada pelo grupo municipal da CDU: “Em 

defesa do porto comercial de Faro, contra o seu desmantelamento e entrega a 

privados”; 

−−−− Aprovou a recomendação ao Executivo, apresentada pelo Bloco de Esquerda: “Pela 

concretização, no Município de Faro, de uma estratégia de combate à precariedade 

laboral”; 

−−−− Tomou conhecimento do Relatório e Contas de 2016 da Polis Litoral Ria Formosa; 

−−−− Tomou conhecimento do Relatório de Atividade da Intervenção de Requalificação e 

Valorização da Ria Formosa – Polis Litoral Ria Formosa (período de 

outubro/dezembro de 2016); 

−−−− Tomou conhecimento da informação respeitante ao “Programa de Apoio à Economia 

Local – 3º e 4º trimestres”; 

−−−− Nomeou como representante da Assembleia Municipal na Comissão Consultiva de 

Acompanhamento de Revisão do PDM (solicitado pela CCDR), a deputada municipal 

Cristina Grilo; 

−−−− Aprovou, por maioria, a aprovação dos encargos plurianuais respeitantes ao acordo 

de substituição do Acordo de Transação, conforme solicitado na Proposta n.º 

376/2017/CM e respetiva documentação de suporte, e de acordo com o ofício n.º 

007265, de 09/06/2017, da Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por maioria, os documentos de consolidação de Contas de 2016 – Proposta 

n.º 451/2017/CM e respetiva documentação de suporte – nomeadamente, Balanço, 

Demonstração de Resultados e respetivos anexos, Relatório de Gestão Consolidado, 
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das entidades incluídas no perímetro de consolidação, conforme solicitado no ofício 

n.º 007790, de 26/06/2017, da Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal de 2017 – Proposta 

n.º 452/2017/CM e respetiva documentação de suporte – conforme solicitado no ofício 

n.º 007792, de 26/06/2017, da Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o solicitado na Proposta n.º 406/2017/CM (e respetiva 

documentação de suporte) – Alteração do anexo I ao contrato de concessão de 

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

EDP, conforme solicitado no ofício n.º 007796, de 26/06/2017, da Câmara Municipal 

de Faro; 

−−−− Aprovou, por maioria, o ponto apresentado pelo Grupo municipal do PS: “A Estratégia 

Municipal para a valorização e requalificação da Frente Ribeirinha do Concelho”; 

−−−− Aprovou, por maioria, o solicitado na Proposta n.º 448/2017/CM – Comparticipação 

nas despesas de investimento da Associação de Municípios Loulé/Faro - Empreitada 

Complexo Desportivo Campus de Treino do Parque das Cidades,  conforme solicitado 

no ofício n.º 007791, de 26/06/2017, da Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a Proposta n.º 449/2017/CM, e respetiva documentação 

de suporte, respeitante à celebração de um Contrato-programa entre o Município de 

Faro e o Centro de Ciência Viva do Algarve, conforme solicitado no ofício n.º 007797, 

de 26/06/2017, da Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o solicitado na Proposta n.º 378/2017/CM, e respetiva 

documentação de suporte, respeitante à celebração dos contratos interadministrativos 

de delegação de competências nas Freguesias /Uniões de Freguesias do Concelho, 

conforme solicitado no ofício n.º 007799, de 26/06/2017, da Câmara Municipal de 

Faro. 

 
 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 2ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
JUNHO, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 05/07/2017 

A 05 de julho de 2017, a Assembleia Municipal de Faro, reunida no Salão 

Nobre dos Paços do Município 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o solicitado na Proposta n.º 138/2017/CM (e respetiva 

documentação de suporte), para afetar ao domínio público municipal uma parcela de 

terreno com a área de 88 m2 (Processo de obras n.º 408/2010), conforme 

apresentado no ofício n.º 006466, de 19/05/2017, da Câmara Municipal de Faro; 
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−−−− Aprovou, por unanimidade, o solicitado na Proposta n.º 331/2017/CM (e respetiva 

documentação de suporte), para integração no domínio público municipal de uma 

parcela de terreno com a área de 113 m2, sita em Gambelas, freguesia do 

Montenegro, conforme apresentado no ofício n.º 006622, de 24/05/2017, da Câmara 

Municipal de Faro. 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o solicitado na Proposta n.º 450/2017/CM (e respetiva 

documentação de suporte), para afetação ao domínio público municipal de uma 

parcela de terreno com a área de 248,50 m2 para conclusão do arruamento da Rua 

da Igreja, Montenegro, conforme apresentado no ofício n.º 007798, de 26/06/2017, da 

Câmara Municipal de Faro,  

−−−− Aprovou, por unanimidade, o pedido de Declaração de Interesse Público Municipal, 

para os efeitos do artigo 25.º do Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, com 

vista à regularização das instalações da empresa Tractoterra, localizada no sítio do 

Besouro, União das Freguesias de Conceição/Estoi - Proposta n.º 443/2017/CM (e 

respetiva documentação de suporte), conforme solicitado no ofício n.º 007793, de 

26/06/2017, da Câmara Municipal de Faro. 

−−−− 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 453/2017/CM, conforme solicitado no 

ofício n.º 007794, de 26/06/2016, da Câmara Municipal de Faro. 

 

 

 


