
 

 
 

Assembleia Municipal de Faro 

 

EDITAL N.º 12/2022 

 

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

Torna público que, nos termos do artº. 28º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro e do artº. 

29º. do Regimento, está marcada uma sessão extraordinária desta Assembleia Municipal, a 

realizar no próximo dia 25 de novembro (sexta-feira), pelas 20.00 horas, no Salão Nobre 

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

1. Apreciação e deliberação sobre o Regulamento de Funcionamento do Centro de 

Recolha Oficial de Animais de Faro - (Resultante da pronúncia apresentada em sede 

de audiência dos interessados e de apreciação pública) - Proposta n.º 362/2022/CM; 

2. Apreciação e deliberação sobre o Regulamento Municipal do Jardim da Alameda 

João de Deus - (Resultante da pronúncia apresentada em sede de audiência dos 

interessados e de apreciação pública) - Proposta n.º 367/2022/CM; 

3. Apreciação e deliberação sobre a Determinação das Taxas de Derrama, IMI, IRS e 

da Taxa pelos Direitos de Passagem - Proposta n.º 374/2022/CM; 

4. Apreciação e deliberação sobre a Concessão de utilização privativa de espaço 

público no Concelho de Faro - Procedimento concursal - Proposta n.º 363/2022/CM; 

5. Apreciação e deliberação sobre a Ampliação e requalificação do Estaleiro Naval, 

criação de parqueamento a nado e modernização das instalações da Quinta do 

Progresso - Declaração de Interesse Público Municipal - Proposta n.º 382/2022/CM; 

6. Apreciação e deliberação sobre a 2.ª Revisão ao Orçamento de 2022 - Teatro 

Municipal de Faro – Serviços Municipalizados - Proposta n.º 393/2022/CM; 

7. Condições e peças do procedimento de alienação de um lote de terreno com área de 

4.008 m² (Lote 3), destinado à construção de um empreendimento turístico, sito no 

Complexo Desportivo - Avª. Cidade Hayward, em Faro - Proposta n.º 375/2022/CM – 

CONHECIMENTO. 

 

Assembleia Municipal de Faro, 17/11/2022 

                                                                

                                                                O Presidente da Assembleia, 

 

        

                                                                          Cristóvão Norte 

 


