
 
 

 
Assembleia Municipal de Faro 

           

                                                       

                                                         EDITAL N.º 01/2022 

 

Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte, Presidente da Assembleia Municipal de Faro ---- 

Torna público que, nos termos do artº. 27º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro e do artº. 

28º. do Regimento, está marcada uma sessão ordinária desta Assembleia Municipal, a 

realizar no próximo dia 28 de fevereiro (segunda-feira), pelas 20.00 horas, no Salão 

Nobre dos Paços do Município, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

I - Período Antes da Ordem do Dia; 

II - Período da Ordem do Dia: 

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

1ª Alteração do Plano de Pormenor da Horta dos Pardais - Aprovação da versão 

final da alteração do PPHP – Proposta nº 44/2022/CM; 

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 

4,89 m2, em nome de Marta Alexandra Fernando dos Santos Costa, referente ao 

Processo de Obras n.º 342/2018 – Proposta n.º 489/2021/CM; 

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 72,23 

m2, no âmbito do Processo de obras nº 127/2021, em nome de Eunice Elisabete 

Afonso Figueira – Proposta n.º 7/2022/CM; 

4. – 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 

79,40 m2, no âmbito do Processo de obras nº 125/2020, em nome de José Miguel 

Sacadura Carvalho da Silva – Proposta n.º 54/2022/CM; 

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

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

desafetar do domínio público, no âmbito do Processo de obras nº 305/2020, em 

nome de Euro 24 – Compra e Venda de Propriedades, Lda. – Proposta n.º 

60/2022/CM ; 

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

1.ª Alteração Orçamental Modificativa (Revisão) de 2022 – Proposta n.º 

90/2022/CM;  
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7. – Apreciação e deliberação sobre a proposta do Executivo municipal respeitante à 

1.ª Alteração Orçamental Modificativa (Revisão) de 2022 do Teatro Municipal de 

Faro – Serviços Municipalizados – Proposta n.º 95/2022/CM;  

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

Relatório de Liquidação e Projeto de Partilha, no âmbito do processo de liquidação 

e extinção da atividade da empresa Sociedade Polis Litoral Ria Formosa S.A. – 

Proposta n.º 91/2022/CM;  

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

celebração dos contratos interadministrativos de delegação de competências, entre 

o Município de Faro e as Freguesias/Uniões de Freguesias do Concelho – Proposta 

n.º 92/2022/CM;  

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

Não Assunção em 2022 da transferência de competências para o Município de Faro 

no domínio da Ação Social – Proposta n.º 93/2022/CM;  

11. – Designação de representantes da Assembleia Municipal em entidades e 

comissões municipais; 

12. – Constituição de Comissões; 

13. – Apreciação e deliberação da proposta de alteração do Regimento, 

14. – 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. 

III. Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

IV. Moções. 

 

Assembleia Municipal de Faro, 16/02/2022  

                                                             

                                                                                          

                                   O Presidente da Assembleia Municipal 

                                         

 

                                                 Cristóvão Norte  


