
 
             ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TAVIRA 

 

EDITAL 

 

                                     

 

 

 

TORNA PÚBLICO, que em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Tavira, realizada no dia 28 de Fevereiro de 

2012, foram tomadas as seguintes deliberações: 

 

1. Aprovada por unanimidade a proposta da Câmara Municipal número 16/2012/CM, referente à 

Associação Qualifica – Revogação de adesão;  

2. Aprovada por unanimidade a proposta da Câmara Municipal número 23/2012/CM, referente ao 

Concurso público internacional para a prestação de serviços de seguros; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta da Câmara Municipal número 24/2012/CM, referente ao 

Concurso público para o fornecimento de gás propano a granel para as Piscinas Municipais, Instalações 

Desportivas e Estabelecimentos Escolares – Repartição de encargos; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta da Câmara Municipal número 36/2012/CM, referente ao 

Processo nº 4-CPU/11 – aquisição de pneus, câmaras de ar e demais acessórios e serviços 

correlacionados – compromissos plurianuais; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta da Câmara Municipal número 37/2012/CM, referente ao 

Processo nº 66-AD/11 – prestação de serviços de manutenção e reparação de viaturas – compromissos 

plurianuais; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta da Câmara Municipal número 38/2012/CM, referente ao Ajuste 

direto para a contratação de serviços de comunicações móveis – compromissos plurianuais; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta da Câmara Municipal número 39/2012/CM, referente ao Ajuste 

direto para a contratação de serviços de divulgação em rádio de âmbito local – compromissos 

plurianuais; 
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8. Aprovada por unanimidade a proposta da Câmara Municipal número 40/2012/CM, referente ao Ajuste 

direto para a contratação de serviços de fotografia – compromissos plurianuais. 

    

 

 
 
 

 
Paços do Concelho, aos 28 dias do mês de fevereiro do ano 2012 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
 
 
 

José Otílio Pires Baia 


