
 

              

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TAVIRA 

 

 

EDITAL 
   

 

  

TORNA PÚBLICO, que no próximo dia 12 de Dezembro de 2011, se realiza uma sessão ordinária da 

Assembleia Municipal de Tavira, pelas 21.00 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal Álvaro 

de Campos, com a seguinte ordem de trabalhos:           

1. Apreciação da informação do Presidente da Câmara Municipal sobre a actividade municipal; 

2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 277/2011/CM, referente à 

atualização da Tabela de Taxas, Mapa de Pessoal e Grandes Opções do Plano e Orçamento 

para o Ano 2012; 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 278/2011/CM, referente à 

1ª. Revisão ao Orçamento de 2011; 

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 279/2011/CM, referente à 

Taxa municipal de direitos de passagem; 

5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 280/2011/CM, referente à 

Avaliação de bens móveis do Património Municipal – Ano 2011; 

6. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 282/2011/CM, referente à 

Associação Centro de Ecohidrologia Costeira (ICCE) – Revogação da adesão; 

7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 286/2011/CM, referente ao 

Regulamento Municipal dos Períodos de Abertura e Encerramento dos Estabelecimentos de 

Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Concelho de Tavira – Versão Final. 

Nos termos do Regimento a sessão terminará com um período de intervenção do público, para 

apresentação de assuntos de interesse municipal e pedidos de esclarecimento sobre outras matérias, 

que não constem da Ordem de Trabalhos. 

 

 
 
 
 

Paços do Concelho, aos 30 dias do mês de Novembro do ano 2011 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
 
 
 

José Otílio Pires Baia 

JOSÉ OTÍLIO PIRES BAIA, Presidente da 

Assembleia Municipal de Tavira. -----------------

Para constar e produzir efeitos legais se publica 

o presente Edital e outros de igual teor que vão 

ser afixados nos lugares de costume ------------------ 


