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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 17 DE NOVEMBRO/2017 

 

 
  Em 17 de novembro de 2017, a Assembleia Municipal de Faro, reunida    

  no Salão Nobre dos Paços do Município: 
 

−−−− Reprovou, por maioria, a Moção apresentada pelos grupos municipais do PPD-PSD, 

CDS-PP, MPT e PPM: “Moção – Algarve sem investimento público em 2018”; 

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

segurança na circulação rodoviária”; 

−−−− Aprovou, por maioria, os pontos 1, 2, 4 e 5 (sendo reprovado o ponto 3) da Moção 

apresentada pelo grupo municipal da CDU: “Moção – pela devolução ao direito ao 

estacionamento dos residentes da Freguesia do Montenegro”; 

−−−− Aprovou, por maioria os pontos 1, 2 e 3, e por unanimidade o ponto 4, da Proposta 

n.º 801/2017/CM (e respetiva documentação de suporte) – Determinação das Taxas 

de Derrama, IMI, IRS e da Taxa de Direitos de Passagem, conforme apresentado no 

ofício n.º 013219, de 20/10/2017, da Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por maioria, o solicitado na Proposta n.º 725/2017/CM (e respetiva 

documentação de suporte) – Estratégia de regeneração urbana: declaração dos 

prédios devolutos em 2017, conforme apresentado no ofício n.º 013915, de 

03/11/2017, da Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por maioria (com uma correção ao ponto 4, sugerida no decurso da 

discussão em Assembleia Municipal), a Proposta apresentada pelo Grupo Municipal 

do Partido Socialista – “Consecução da igualdade de Género no cumprimento da 

legalidade”; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a constituição de um grupo de trabalho para a revisão e 

elaboração do Regimento da Assembleia Municipal de Faro;  
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−−−− Procedeu à eleição, por escrutínio secreto, do Presidente de Junta de Freguesia 

para participar no XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, tendo sido eleito: Sérgio Vicente dos Santos Martins (Presidente da 

Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe); 

−−−− Procedeu à eleição, por escrutínio secreto, do Presidente de Junta de Freguesia 

para integrar o Conselho Municipal de Educação de Faro, tendo sido eleito: José 

António Viegas Leal Jerónimo (Presidente da União de Freguesias 

Conceição/Estoi); 

−−−− Procedeu à eleição, por escrutínio secreto, do representante da Assembleia 

Municipal para integrar a Comissão Municipal de Toponímia, tendo sido eleito Vítor 

Manuel Pinto Ortega Reis Cantinho; 

−−−− Procedeu à eleição, por escrutínio secreto, e por meio da apresentação de listas, 

dos membros da Assembleia Municipal de Faro que irão integrar a Assembleia 

Intermunicipal. Foram eleitos 6 elementos, pelo método de Hondt: 3 da lista 

apresentada pelo PS e 3 da lista apresentada pelo PPD-PSD/CDS/MPT/PPM. 

 

 

 

 

 

 


