
 
Assembleia Municipal de Faro 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 1ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
FEVEREIRO, REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO/2019 

 
  Em 26 de fevereiro de 2019, a Assembleia Municipal de Faro, reunida    
  no Salão Nobre dos Paços do Município, em Faro: 

 Aprovou as atas nºs 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12; 

 Aprovou, por unanimidade, um Voto de Pesar, apresentado pelo grupo municipal do 

PAN, pelo falecimento de João Santos, sócio fundador da Almargem; 

 Aprovou, por unanimidade, a Recomendação, apresentada pelo grupo municipal do 

CDS-PP, sobre “Autocarros de Turismo na Cidade de Faro (Local de Paragem);  

 Aprovou, por unanimidade, a Moção, apresentada pelo grupo municipal da CDU, 

“Saudação ao Dia Internacional da Mulher”; 

 Aprovou, por maioria, a Moção, apresentada pelo grupo municipal do BE, “Pelo 

combate à violência de género”;  

 Aprovou, por unanimidade, a Moção, apresentada pelo grupo municipal da CDU, 

“Contra o encerramento de mais estações dos Correios”;  

 Reprovou, por maioria, a Proposta, apresentada pelo grupo municipal do BE, “sobre a 

gratuitidade dos transportes no dia das eleições”;  

 Reprovou, por maioria, a Moção, apresentada pelo grupo municipal do PSD, “Algarve 

está a ser sacrificado no Plano Nacional de Investimento 2030”;  

 Reprovou, por maioria, a Recomendação, apresentada pelo grupo municipal do PS, 

“Faro – Capital do Menos?”;  

 Aprovou, por maioria, a Recomendação, apresentada pelo grupo municipal do PAN, 

“Recomendação anti arboricida, pelo fim das podas de rolagem em Faro” ------------------- 

 

 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 2ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
FEVEREIRO, REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2019 

   
Em 06 de março de 2019, a Assembleia Municipal de Faro, reunida no 
Salão Nobre dos Paços do Município, em Faro: 

 

 Tomou conhecimento da Proposta n.º 23/2019/CM - Adjudicação administrativa do 

concurso público promovido para a “Celebração de contrato administrativo de 

concessão de construção e exploração do crematório de Faro”;  

 Aprovou, por maioria, a Recomendação sobre a criação do Orçamento Participativo 

das Escolas do Concelho;  



 
Assembleia Municipal de Faro 

 Aprovou, por unanimidade, a Proposta de criação da Comissão de Acompanhamento 

às Comemorações do 25 de Abril; 

 Aprovou, por maioria, o solicitado na Proposta n.º 66/2019/CM, relativa ao pedido de 

autorização para celebração de contrato de concessão de serviços desportivos na área 

da docência de atividades aquáticas, náuticas, séniores, de promoção da atividade 

física e na área técnica de manutenção de instalações desportivas, a realizar no 

concelho de Faro;  

 Aprovou, por maioria, o solicitado na Proposta n.º 39/2019/CM, relativa à composição 

dos júris para procedimentos concursais tendentes ao recrutamento de cargos 

dirigentes da estrutura orgânica da Câmara Municipal de Faro; 

 Aprovou, por maioria, o solicitado na Proposta n.º 42/2019/CM, relativa à desafetação 

do domínio público municipal e afetação ao domínio privativo de uma parcela de terreno 

com 1.518,00 m2, sita na área de intervenção do Plano de Pormenor do Sítio da Má 

Vontade e Pontes de Marchil; 

 Aprovou, por maioria o solicitado na Proposta n.º 43/2019/CM, relativa à composição 

do júri para procedimento concursal para Diretor Delegado dos Serviços 

Municipalizados do Teatro Municipal de Faro; 

 Aprovou, por maioria o solicitado na Proposta n.º 44/2019/CM, relativa ao pedido de 

certidão de deliberação fundamentada do reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de uma atividade de operação de gestão de resíduos 

(Tractoterra, Lda., localizado no sítio do Besouro; União das Freguesias da 

Conceição/Estoi);  

 Aprovou, por unanimidade, o solicitado na Proposta n.º 56/2019/CM, relativa à 

afetação de parcela de terreno, com a área de 1.205,29 m2, ao domínio público 

municipal, no âmbito da constituição e melhoria de caminho, no Sítio de Alagoas, na 

freguesia de Santa Bárbara de Nexe; 

 Aprovou, por unanimidade, o solicitado na Proposta n.º 21/2019/CM, relativa à 

afetação de parcela de terreno, com a área de 97,00 m2, ao domínio público municipal, 

no âmbito do Processo de obras nº 101/18. ----------------------------------------------------------

   

 


