
 
Assembleia Municipal de Faro 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA PRIMEIRA REUNIÃO DA  
SESSÃO ORDINÁRIA,  

REALIZADA EM 28 DE MAIO/2021 
 

A vinte e oito de maio de 2021, a Assembleia Municipal de Faro, reunida no 

Teatro Municipal de Faro, tomou as seguintes deliberações: 

– MOÇÃO – Pela protecção, reabilitação do cordão dunar, apresentada pelo grupo 

municipal do MPT; ---------------------------------------------------------------------------------------  

A Moção foi aprovada por maioria. ---------------------------------------------------------------  

– RECOMENDAÇÃO – Apoio ao turismo farense, apresentada pelo grupo 

municipal do MPT; ---------------------------------------------------------------------------------------  

A Recomendação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------  

– MOÇÃO – Pelo desporto em Faro – apresentada pelo grupo municipal do MPT; --  

A Moção foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------  

 

– RECOMENDAÇÃO – Criação do Provedor Municipal dos Animais de Faro, 

apresentada pelos membros Gameiro Alves, Bruno Lage, Paulo Baptista e Vítor 

Cantinho; 

A Recomendação foi aprovada por maioria. ---------------------------------------------------  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2021  

(em continuação da sessão iniciada em 28/05/2021) 

 

Aos dois dias do mês de junho de 2021, a Assembleia Municipal de Faro, 

reunida no auditório da Escola João de Deus, tomou as seguintes 

deliberações: 

 – VOTO DE SAUDAÇÃO – Voto de saudação ao 1º de Maio – apresentada pelo 

grupo municipal do BE; ---------------------------------------------------------------------------------  

O Voto de Saudação foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------- 

 – RECOMENDAÇÃO – Faro Mais Ciclável: estacionamentos para bicicletas, 

apresentada pelo grupo municipal do PAN; ------------------------------------------------------  

A Recomendação foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 

 

 



 
Assembleia Municipal de Faro 

PONTO 2 

- Apreciação e deliberação sobre a proposta do Executivo municipal respeitante à 

afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno, com a área de 

133,70 m2 (Processo de obras nº 210/2019) – Proposta nº 90/2021/CM; 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o solicitado na 

Proposta n.º 90/2021/CM. 

PONTO 3 

- Apreciação e deliberação sobre a proposta do Executivo municipal respeitante à 

afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno, com a área de 56,95 

m2 (Processo de obras nº 87/2020) – Proposta nº 91/2021/CM; 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o solicitado na 

Proposta n.º 91/2021/CM. 

PONTO 4 

 - Apreciação e deliberação sobre a proposta do Executivo municipal respeitante ao 

Regulamento “Município de Faro – Espaços com História” - Proposta nº 123/2021/CM; 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o solicitado na 

Proposta n.º 123/2021/CM. 

PONTO 5 

 - Apreciação e deliberação sobre a proposta do Executivo municipal respeitante à 

Hasta Pública para alienação de lotes de terreno para construção de habitação a 

custos controlados – lotes 6 e 7 do Loteamento com o alvará nº 2/2006 – Proposta nº 

190/2021/CM; 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o solicitado na 

Proposta n.º 190/2021/CM. 

PONTO 6 

 - Apreciação e deliberação sobre a proposta do Executivo municipal respeitante ao 

Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação – PMIND 2019-2022 – 

Proposta nº 192/2021/CM; 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o solicitado na 

Proposta n.º 192/2021/CM. 

PONTO 7 

 - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da 

atividade desta e da situação financeira do Município, nos termos da alínea c) do nº 

2 do artº. 25º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


