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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 

REALIZADA EM 15 DE MAIO/2020 
 

Em 15 de maio de 2020, a Assembleia Municipal de Faro, reunida no 

Pavilhão da Escola Afonso III, em Faro: 

– Aprovou, por unanimidade, os Votos de Pesar pelo falecimento de Rafael Correia, e 

de José Luz Santos (Propostas n.º 76/2020/CM e n.º 101/2020/CM); 

– Tomou conhecimento dos assuntos abaixo mencionados: 

• Declaração de Prédios Devolutos 2019; 

• Relatório de Atividades da CPCJ Faro – Ano 2019; 

• Medida excecional no âmbito do surto pandémico de COVID-19 – suspensão 

do pagamento de taxa turística durante o segundo trimestre de 2020; 

• Medidas municipais de mitigação pandemia COVID 19 e estado de emergência 

a implementar pela AMBIFARO – Gestão de Equipamentos Municipais, EM. 

– Apreciou a informação prestada pela Sr. Presidente da Câmara Municipal sobre a 

situação relativa à COVID 19; 

– Aprovou, por maioria, a proposta do Executivo municipal acerca da 1ª Revisão ao 

Orçamento de 2020 – Proposta n.º 123/2020/CM; 

 – Aprovou, por maioria, a proposta do Executivo municipal acerca do “Pedido de 

emissão de deliberação de reconhecimento de interesse público da atividade 

económica existente na regularização das instalações da empresa Ricardo Afonso 

Cadete, Unipessoal Ldª, localizada no sítio do Malhão, União das Freguesias da 

Conceição/Estoi, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro, com as 

alterações dadas pela lei nº 21/2016, de 19 de Julho” – Proposta n.º 82/2020/CM; 

 – Aprovou, por unanimidade, a proposta do Executivo municipal para Afetação ao 

domínio público municipal de duas parcelas de terreno, com a área total de 51.48 m2, 

avaliadas em 910€ (novecentos e dez euros) – Proposta n.º 81/2020/CM; 

 – Aprovou, por unanimidade, a proposta do Executivo municipal sobre “Conjunto de 

Interesse Municipal – Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Escola 

Secundária João de Deus, constituído pelas Ruas General Humberto Delgado; 

Pracetas Coronel Pires Viegas e Engº Duarte Pacheco – Freguesia da Sé, Faro - 

Aprovação de restrições no âmbito do n.º 1 do artigo 54.º do Decreto-lei n.º 309/2009 

de 23 outubro” – Proposta n.º 75/2020/CM; 
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– Aprovou, por unanimidade, a proposta do Executivo municipal para Afetação ao 

domínio público municipal de duas faixas de terreno, totalizando a área de 309.58 m2, 

avaliadas em 6.120€ (seis mil cento e vinte euros), para alargamento de caminhos 

municipais – Proposta n.º 72/2020/CM; 

– Aprovou, por maioria, a proposta do Executivo municipal relativa ao Procedimento 

concursal tendente ao recrutamento de cargo dirigente (chefe de divisão de ambiente, 

energia e mobilidade) – composição do júri – Proposta nº 52/2020/CM.  
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