
 
 

 
Assembleia Municipal de Faro 

           

                                                         EDITAL N.º 03/2022 

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 29 de abril (sexta-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. – Aprovação de atas. 

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

Prestação de Contas Individuais de 2021 do Município de Faro e Teatro Municipal de Faro – 

Serviços Municipalizados – Proposta nº 154/2022/CM; 

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

de alteração ao Regulamento de Alienação de Habitações Sociais do Município de Faro – 

Proposta nº. 500/2021/CM; 

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

Regulamento de utilização de veículos municipais de transporte coletivo de passageiros – 

Proposta nº 139/2022/CM; 

5. – 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 484 m2, no âmbito do 

Processo de obras nº 436/2021, em nome de Didier Dominique D. Defeu – Proposta n.º 

153/2022/CM; 

6. – 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, 22/04/2022                             

                                   O Presidente da Assembleia Municipal 

                                         

 

                                                 Cristóvão Norte 

 

(*)
 – O Público usará da palavra pelas 22.30H, se a essa hora ainda não se tiver chegado ao respetivo 

ponto.  


