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(Mandato 2017/2021) 

3.ª Reunião / 2019 

 

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 

pública do órgão executivo, a ter lugar no próximo dia 21 de janeiro de 2019, pelas 15.00 

horas, no edifício da Câmara Municipal de Faro: 

 

1 - Período antes da ordem do dia: 

 

2 - Proposta n.º 17/2019/CM - Doação de objetos ao Museu Regional do Algarve; 

 

3 - Proposta n.º 18/2019/CM - Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico – Adenda ao Contrato - Ano Letivo 

2017/2018; 

 

4 - Proposta n.º 19/2019/CM - Proposta de protocolo de cooperação entre o Município de 

Faro e a Good Moments; 

 

5 - Proposta n.º 20/2019/CM - Proposta de contrato de depósito entre o Município de 

Faro e o Novo Banco; 

 

6 - Proposta n.º 21/2019/CM - Doação de uma parcela de terreno no âmbito do Processo 

de obras nº 101/18; 

 

7 - Proposta n.º 22/2019/CM - Protocolo de colaboração e depósito entre o Município de 

Faro e a Sociedade Recreativa Artística Farense; 

 

8 – 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”; 

 

9 - Proposta n.º 24/2019/CM - Proposta de entrega de donativo em géneros ao Museu 

Municipal de Faro – desumidificadores; 

 

10 – Proposta n.º 25/2019/CM – Restrição do horário de funcionamento do 

estabelecimento “O Russo” de modo a assegurar o seu encerramento dentro do limite 

máximo previsto no Regulamento Municipal aplicável; 
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11 – Proposta n.º 26/2019/CM – Declaração de abandono e aquisição por ocupação pelo 

Município de veículos abandonados em bom estado de conservação; 

 

12 – Proposta n.º 27/2019/CM – Declaração de abandono e aquisição por ocupação pelo 

Município de veículos abandonados em fim de vida; 

 

13 – Proposta n.º 28/2019/CM – Pedidos de isenção de pagamento das taxas municipais - 

(Registos constantes da tabela anexa à presente proposta e que dela faz parte integrante); 

 

14 – Proposta n.º 29/2019/CM – Pedido de isenção de pagamento de taxa urbanística - PO 

n.º 117/2017 – Requerimento n.º 38508 de 12/12/2018 - Paulo Jorge Nunes Lourenço; 

 

15 – Proposta n.º 30/2019/CM – Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais 

Processo de Obras n.º 4855/2006 - Requerimento n. º 30630 de 03/10/2018 - Centro 

Infantil do Hospital de Faro; 

 

16 – Proposta n.º 31/2019/CM - Cancelamento de garantia bancária - (Concurso Público 

para o fornecimento de refeições a confecionar nas cantinas escolares, refeições pré-

confecionadas e lanches para os anos letivos 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018); 

 

17 – Proposta n.º 32/2019/CM – Auto de vistoria para efeitos de libertação parcial de 

garantias - Repavimentação do CM 520-1 e da Avenida de Venezuela; 

 

18 – Proposta n.º 33/2019/CM – Autorização prévia para recrutamento de trabalhadores 

para a categoria de Assistente Técnico na área de Animação – Reserva de recrutamento; 

 

19 – Proposta n.º 34/2019/CM - Ratificação do Despacho n.º 001/2019/CM de 7 de janeiro 

- (Libertação da Caução no âmbito do contrato de concessão de exploração de 

parquímetros nas zonas de estacionamento de duração limitada para setecentos e oitenta 

e nove lugares de estacionamento, na zona urbana da cidade de Faro à “Emparque- 

Empreendimentos e Exploração de Parqueamentos, S.A”).  

 

 

Paços do Município, 16 de janeiro de 2019 

 

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

 


