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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 1ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DE NOVEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 26/11/2018 
 

  Em 26 de novembro de 2018, a Assembleia Municipal de Faro, reunida    

  no Salão Nobre dos Paços do Município, em Faro: 

 

−−−− Aprovou, por unanimidade, o Voto de Pesar apresentado pelo grupo municipal do PSD, 

pelo falecimento do cidadão Francisco Pinto Rodrigues Palaré; 

−−−− Aprovou, por maioria, o Voto de Saudação “43 anos do 25 de Novembro de 1975”, 

apresentado pelo grupo municipal do CDS-PP; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a Recomendação sobre carreiras de barco para a Praia de 

Faro, apresentada pelo grupo municipal do PSD; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção “Travar a retirada do Comando Territorial da GNR e o 

esvaziamento do concelho”, apresentada pelo grupo municipal do PSD; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Recomendação “Acerca da saída do Comando Territorial da 

GNR de Faro” apresentada pelo grupo municipal da CDU;  

−−−− Apreciou e votou a Proposta nº. 202/2018/CM – Determinação das Taxas de Derrama, 

IMI, IRS e Taxa de Direitos de Passagem, conforme solicitado no ofício nº. 012771, de 

10/10/2018, da Câmara Municipal de Faro. A referida proposta foi votada ponto a ponto, 

tendo os pontos 2 (IMI), 3 (IRS) e 4 (taxa de Direitos de Passagem) sido aprovados por 

maioria, e o ponto 1 (Derrama) reprovado com o voto de qualidade da Presidente, em 

exercício; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Proposta nº. 200/2018/CM – Ponto de situação e hipótese de 

abordagem às Ilhas Barreira na Proposta de Revisão do PDM (3ª Fase), conforme 

solicitado no ofício nº. 013113, de 22/10/2018, da Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Proposta n.º 121/2018/CM – Plano de Mobilidade e Transportes 

do Concelho de Faro (PMT), conforme solicitado no ofício n.º 011685, de 04/09/2018, 

da Câmara Municipal de Faro; 

−−−− Aprovou, por maioria, o solicitado na Proposta n.º 231/2018/CM – Estratégia de 

regeneração urbana: declaração dos prédios devolutos em 2018, conforme apresentado 

no ofício n.º 015004, de 20/11/2018, da Câmara Municipal de Faro; 
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−−−− Aprovou, por maioria, o solicitado na Proposta n.º 241/2018/CM – Estratégia Local de 

Habitação do Município de Faro 2018-2025, conforme apresentado no ofício n.º 015008, 

de 20/11/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 2ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 

NOVEMBRO, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 03/12/2018 

Em 03 de dezembro de 2018, a Assembleia Municipal de Faro, reunida    
no Salão Nobre dos Paços do Município: 

−−−− Aprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal do BE: “Pela 

prestação do serviço público no domínio postal e universal nos CTT”; 

−−−− Reprovou, por maioria, a Moção apresentada pelo grupo municipal do BE: 

“Solidariedade com o autarca italiano Domenico Lucano”; 

−−−− Aprovou, por maioria, a Recomendação apresentada pelo grupo municipal do PS, 

acerca da circulação automóvel nas zonas envolventes aos estabelecimentos escolares; 

−−−− Aprovou, por maioria, a criação por parte desta Assembleia Municipal, da Comissão de 

Proteção Ambiental e Bem-estar Animal; 

−−−− Aprovou, por unanimidade, a criação por parte desta Assembleia Municipal, da 

Comissão de acompanhamento para a mobilidade reduzida no Concelho de Faro.                       


