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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2021  

Aos doze dias do mês de novembro de 2021, a Assembleia Municipal de 

Faro, reunida no Salão Nobre dos Paços do Município, tomou as seguintes 

deliberações: 

------ PONTO Nº 01  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno com 46m2, no âmbito do 

processo de obras n.º 122/2021, em nome de Joaquim Urbano Nunes Barros – Proposta 

n.º 342/2021/CM; 

Este ponto foi aprovado por unanimidade. 

------ PONTO Nº 02  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

– Apreciação e deliberação sobre a proposta do Executivo municipal respeitante à afetação 

ao domínio público municipal de uma parcela de terreno com 124,885m2, no âmbito do 

processo de obras n.º 105/2021, em nome de Latitude Abstrata, Ldª – Proposta n.º 

346/2021/CM; 

Este ponto foi aprovado por unanimidade. 

------ PONTO Nº 03  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

afectação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno com 124,885m2, no 

âmbito do processo de obras n.º 110/2021, em nome de Latitude Abstrata, Ldª – Proposta 

n.º 347/2021/CM; 

Este ponto foi aprovado por unanimidade. 

------ PONTO Nº 04  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

– 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 43,25 m2, no 

âmbito do Processo de obras n.º 248/2020, em nome de Bruno Mijieux – Proposta n.º 

376/2021/CM; 

Este ponto foi aprovado por unanimidade. 

----- PONTO Nº 05 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Contrato de Subconcessão de Uso Privativo de terreno junto à Estação Ferroviária de 

Faro, a celebrar entre a IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A. e o 

Município de Faro – Proposta n.º 337/2021/CM; 

Este ponto foi aprovado por maioria. 
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------ PONTO Nº 06  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

– Apreciação e deliberação sobre a proposta do Executivo municipal respeitante a 2ª 

revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2021 do Teatro Municipal de 

Faro – Serviços Municipalizados – Proposta n.º 400/2021/CM; 

Este ponto foi aprovado por maioria. 

----- PONTO Nº 07  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

– Eleição do Presidente de Junta de Freguesia (e um substituto, também Presidente de 

Junta), delegados ao XXV Congresso da ANMP; 

Foram eleitos, por escrutínio secreto: 

Efetivo: Bruno Gonçalo de Azevedo Lage (Presidente da União de Freguesias de Faro – 

Sé e S. Pedro) 

 Substituto: Virgínia Maria Guerreiro Alcaria Alpestana (Presidente da Junta de Freguesia 

do Montenegro). 

------ PONTO Nº 08  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

– 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 nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------- 

------ MOÇÕES 

----- Moção – “Controlo fronteiriço aeroportuário no Aeroporto Internacional de Faro 

(apresentada pelo grupo municipal IL)  

A Moção foi aprovada por maioria. 

----- Proposta – “Atribuição de nome de personalidade identificando o Aeroporto de Faro 

(apresentada pelo grupo municipal  do PPM) 

A Proposta foi rejeitada. 

----- Moção – Realização de uma cerimónia oficial da data do 25 Novembro de 1975. 

(apresentada pelo grupo municipal Chega) 

A Moção foi rejeitada. 

----- Recomendação – “Criação da Divisão de Saúde, Proteção e Bem-Estar Animal de 

Faro.” (apresentada pelo grupo municipal do PAN) 

A Recomendação foi aprovada por maioria. 

----- Recomendação – “Reconhecimento do Estado de Emergência Climática do Concelho 

de Faro.” (apresentada pelo grupo municipal do PAN) 

A Recomendação foi aprovada por maioria. 

  ______________________________________________________________________  

 


