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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2022, a Assembleia Municipal de Faro, 

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

deliberações: 

Ordem do Dia 

– Aprovação de atas. – APROVADAS POR MAIORIA, as atas Nºs 01, 02, 03 e 04. 

– 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 - APROVADA POR MAIORIA. 

– 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 - APROVADA POR MAIORIA. 

– 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 - APROVADA POR UNANIMIDADE. 

– Indicação dos elementos que terão assento no Conselho Municipal da Juventude de Faro 

(JuvFaro) – foi solicitado aos grupos municipais a indicação dos nomes para integrar a 

JuvFaro. 

 

Moções, Votos, Recomendações. 

Proposta de Recomendação – Faro mais limpo (apresentada pelo grupo municipal do 

CDS/PP) – Aprovada por unanimidade. 

Moção – “Pelo Hospital Central do Algarve”  (apresentada pelo grupo municipal do Chega) – 

Aprovada por maioria. 

Recomendação – Implementação de dispositivos de gestão de estacionamento de curta 

duração  (apresentada pelo grupo municipal do  PSD) – Aprovada por maioria. 

Moção – Os encerramentos das urgências de pediatria nos Hospitais de Faro e de Portimão 

não podem continuar  (apresentada pelo grupo municipal da CDU) – Aprovada por maioria. 

Saudação ao 1.º de Maio - Dia do Trabalhador (apresentada pelo grupo municipal da CDU) 

– Aprovada por maioria. 

Voto de Pesar – Pelas vítimas da guerra na Ucrânia  (apresentada pelo grupo municipal da 

CDU)  – Reprovado por maioria. 
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Recomendação – Recuperação da fachada do Teatro Lethes  (apresentada pelo grupo 

municipal do PAN)  – Aprovada por maioria. 

Voto de Homenagem a Adriano Correia de Oliveira (apresentada pelo grupo municipal da 

CDU) – Aprovado por unanimidade. 

Moção – Atribuição de designação “Aeroporto Internacional de Faro – Almirante Gago 

Coutinho”   (apresentada pelo grupo municipal do PS) – Aprovada por maioria. 
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