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(Mandato 2017/2021) 

15.ª Reunião / 2018 

 

ORDEM DO DIA 

 

Nos termos do artigo 25.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, comunico a ordem do dia para a reunião ordinária 

do órgão executivo, a ter lugar no próximo dia 2 de julho de 2018, pelas 15.00 horas, no 
edifício da Câmara Municipal de Faro: 
 
1 - Período antes da ordem do dia: 
 
2 - Proposta nº 127/2018/CM - Plano de transportes escolares ano letivo 2018/2019; 
 
3 - Proposta nº 128/2018/CM - Contrato de Comodato entre Município de Faro e G.A.T.O. 
– Grupo de Ajuda a Toxicodependentes; 
 
4 - Proposta nº 129/2018/CM -"O CÉREBRO VAI À ESCOLA" - workshop na área das 
neurociências aplicadas à educação - proposta de realização da formação na Biblioteca 
Municipal de Faro; 
 
5 - Proposta nº 130/2018/CM - Declaração de abandono e aquisição por ocupação pelo 
Município - veículos abandonados em fim de vida; 
 
6 - Proposta nº 131/2018/CM - Declaração de abandono e aquisição por ocupação pelo 
Município - veículos abandonados em bom estado de conservação; 
 
7 - Proposta nº 132/2018/CM - Desafetação do domínio público de três parcelas de 
terreno com a área total de 39,40 m2, visando a sua alienação para construção das 
acessibilidades de moradia unifamiliar. Processo de obras nº 125/2018 – António Carlos 
Guerreiro Morgado André e Outro; 
 
8 - Proposta nº 133/2018/CM - Desafetação do domínio público de duas parcelas de 
terreno com a área total de 69,41 m2, visando a sua alienação para construção das 
acessibilidades de moradia unifamiliar. Processo de obras nº 124/2018 – João Miguel 
Massena Serpa dos Santos e outra; 
 

 
Paços do Município, 27 de junho de 2018 

(Os processos encontram-se no Serviço de Apoio a Reuniões para consulta dos Srs. Vereadores) 

 


