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DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 2ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL INICIADA EM 28/02/2022, 

 REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2022 

Aos quatro dias do mês de março de 2022, a Assembleia Municipal de Faro, 

reunida no Salão Nobre dos Paços do Município, em continuação da sessão 

iniciada em 28/02/2022, tomou as seguintes deliberações: 

– Designação dos representantes da Assembleia Municipal nas seguintes entidades e 

comissões municipais: Comissão Municipal de Toponímia; EIVL – Equipa para a 

Igualdade na Vida Local; Conselho Geral da FAGAR;  CPCJ de Faro (Modalidade Alargada) 

- Constituição as seguintes Comissões: Comissão do 25 de Abril e outras organizações 

institucionais; Comissão de Acompanhamento Faro-2027. 

– Moção de Recomendação para a elaboração do Plano de Pormenor – Castelo de Faro 

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

 – Saudação ao Dia Internacional da Mulher (apresentada pelo grupo municipal da CDU) – 

Aprovada por unanimidade. 

 – Moção – Responder à situação de seca, defender a água pública, reforçar o 

investimento no Algarve (apresentada pelo grupo municipal da CDU) – Reprovada por 

maioria. 

– Moção – Ponte Móvel da Doca de Faro (apresentada pelo grupo municipal do MPT) –  

Reprovada por maioria. 

– Moção – Por uma solução diferente p/ o troço da Linha de Comboio entre o chalé das 

Canas e a Estação de Comboios (apresentada pelo grupo municipal do MPT) –  

Reprovada por maioria. 

 – Recomendação – Transferência e Governação: Divulgação da lista de bens imóveis e 

informação acerca do património da Câmara Municipal de Faro (apresentada pelo grupo 

municipal da IL) – Aprovada por unanimidade. 

– Recomendação - Reforçar a limpeza urbana dos espaços públicos (apresentada pelo 

grupo municipal do PAN)  – Aprovada por unanimidade. 

– Moção – A água e a eficiência hídrica do Algarve (apresentada pelo grupo municipal do 

PSD) – Aprovada por maioria. 

 – Recomendação – Programa de adaptação do comércio tradicional no centro-histórico 

de Faro para pessoas com diversidade funcional – (apresentada pelo grupo municipal do 

PSD) – Aprovada por maioria. 
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