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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 1ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA 
DE SETEMBRO, REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO/2019 
 

Em 20 de setembro de 2019, a Assembleia Municipal de Faro, reunida 

no Salão Nobre dos Paços do Município, em Faro: 

 Aprovou, por unanimidade, a Moção – Pela continuidade do Protocolo celebrado 

entre a ANA, Aeroportos de Portugal, SA e o RIAS – Centro de Recuperação e 

Investigação de Animais Selvagens da Ria Formosa (apresentada pelo grupo 

municipal do PS); 

 Aprovou, por maioria, a Moção – “Preservar o ambiente e a natureza, prevenir 

alterações climáticas (apresentada pelo grupo municipal da CDU); 

 Aprovou, por unanimidade, o Voto de Congratulação à Unidade de Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) do Centro Hospitalar do Algarve – CHUA (apresentado pelo grupo 

municipal do PS);  

 Aprovou, por maioria, a Moção “Pela reabilitação do Parque de Campismo da Praia 

de Faro” (apresentada pelo grupo municipal do PSD); 

 Reprovou, por maioria, a Recomendação “Construção de sanitários públicos junto ao 

Cais da Porta Nova (apresentada pelo PAN); 

 Apreciação e votou, ponto a ponto, a proposta do executivo municipal relativa à 

determinação das Taxas de Derrama, IMI, IRS e da Taxa pelos Direitos de 

Passagem – Proposta nº 333/2019/CM, tendo deliberado: aprovar por unanimidade o 

ponto 1, reprovar por maioria o ponto 2, e aprovar por maioria os pontos 3 e 4 da 

referida proposta; 

 Deliberou, por maioria absoluta, aprovar o solicitado na Proposta nº. 334/2019/CM, 

relativa à aprovação da adenda ao contrato de empréstimo de médio e longo prazo, 

celebrado com a Caixa Geral de Depósitos.  

 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 2ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DE SETEMBRO, REALIZADA A 24 DE SETEMBRO DE 2019 (em 

continuação da sessão iniciada em 20/09/2019) 

 

Em 24 de setembro de 2019, a Assembleia Municipal de Faro, reunida 

no Salão Nobre dos Paços do Município, em Faro: 

  Deliberou, por maioria, aprovar o solicitado na Proposta n.º 323/2019/CM, relativa à 

autorização para celebração dos contratos interadministrativos de delegação de 

competências das Freguesias de Montenegro, Santa Bárbara de Nexe, União das 

Freguesias de Conceição e Estoi e União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro); 
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 Deliberou, por maioria, aprovar o solicitado na Proposta n.º 313/2019/CM, relativa à 

autorização para celebração do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências com a União de Freguesias de Conceição e Estoi, relativo à gestão, 

manutenção e disponibilização para uso público do Polidesportivo da Conceição de 

Faro; 

 Elegeu, por escrutínio secreto, o Presidente da União das Freguesias de Conceição 

e Estoi, José António Leal Jerónimo, para integrar o Conselho Cinegético e da 

Conservação da Fauna Municipal; 

 Designou quatro elementos representantes das Freguesias do Concelho, a fim de 

integrarem a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, nos 

termos da alínea b) do nº 1 do artº 3º-D da Lei nº 124/2006, de 28 de junho; 

 Deliberou, por unanimidade, aprovar o solicitado na Proposta n.º 302/2019/CM, 

relativa à autorização da geminação do Município de Faro com a cidade de Matola – 

Moçambique; 

 Deliberou, por maioria, aprovar o solicitado na Proposta n.º 306/2019/CM, relativa à 

desafetação do domínio público municipal e afetar ao domínio privativo uma parcela 

de terreno com 2.772,00 m2, sito no Gaveto da Avenida Mário Lyster Franco, com a 

Rua São Tomás de Aquino e a Rua António Neves Anacleto – União das Freguesias 

de Faro (Sé e S. Pedro), avaliada em €1.668.000,00 (um milhão seiscentos e 

sessenta e oito mil euros). 
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