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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 1ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DE NOVEMBRO, REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO/2019 
 

Em 25 de novembro de 2019, a Assembleia Municipal de Faro, reunida 

no Salão Nobre dos Paços do Município, em Faro: 

– Apreciou a Recomendação, apresentada pelo grupo municipal do PPM: “Torre de S. 

Francisco, intervenção de urgência;   

– Rejeitou, por maioria, o Voto de Saudação, apresentado pelo grupo municipal do 

CDS-PP: “44 anos do 25 de Novembro de 1975”; 

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

abolição das portagens da Via do Infante”;  

– Rejeitou, por maioria, o Voto de condenação pelo golpe de estado na Bolívia, 

apresentado pelo grupo municipal do Bloco de Esquerda;  

– Aprovou, por unanimidade, o Voto de Pesar “Pelo falecimento de José Mário Branco” 

apresentado pelo grupo municipal do Bloco de Esquerda e subscrito pela Assembleia 

Municipal; 

– Reprovou, por maioria, a Moção de Censura ao Executivo Municipal de Faro, 

apresentada pelo grupo municipal do PS;  

– Aprovou, por maioria, a proposta apresentada pelo executivo municipal, sobre a 

determinação das taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – Proposta n.º 

356/2019/CM. 

 
DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 2ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DE NOVEMBRO, REALIZADA A 02 DE DEZEMBRO DE 2019 (em 
continuação da sessão iniciada em 25/11/2019) 

 
Em 02 de dezembro 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 391/2019/CM sobre a 

Estratégia de Regeneração Urbana: declaração dos prédios devolutos em 2019; 

– Deliberou, por maioria, aprovar o solicitado na Proposta n.º 378/2019/CM, sobre as 

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 e respetivos Anexos, designadamente:  

• Grandes Opções do Plano do Município: 

• Mapa de pessoal do Município e respetivo plano anual de recrutamento; 

• Orçamento de 2020 do Município; 
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• Mapa de pessoal do Teatro Municipal de Faro – Serviços Municipalizados, para o ano de 

2020; 

• Orçamento de 2020 do Teatro Municipal de Faro – Serviços Municipalizados; 

• Proposta para que a Assembleia Municipal emita autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal; 

• Proposta de delegação no Presidente da Câmara Municipal, a assunção de compromissos 

plurianuais de valor inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual. 

 – Elegeu, por escrutínio secreto, um presidente de Junta de Freguesia (e um suplente) 

para participar no XXIV Congresso da ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, tendo sido eleitos: como efetivo Steven Sousa Piedade (Junta de 

Freguesia do Montenegro), e como suplente José António Leal Jerónimo (União das 

Freguesias Conceição/Estoi). 
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