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Edital n.º  57/2020 

 

Ana Paula Fernandes Martins 

Presidente da Câmara Municipal de Tavira 

 

TORNA PÚBLICO, que nos termos do n.º1 do artigo 56.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 

reunião ordinária de Câmara Municipal, realizada no dia 22 de setembro de 2020, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 266/2020/CM - 04-Emp/20 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO E 

BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO - Caminhos Municipais na Freguesia de Tavira e na Freguesia da 

Luz de Tavira e Santo Estêvão - Relatório Final, adjudicação e minutas do contrato; 

2. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 267/2020/CM - Atribuição de apoio à Ordem Terceira de Nossa Senhora 

do Monte do Carmo de Tavira; 

3. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 268/2020/CM - Concessão de isenção de pagamento de entradas no 

Museu Municipal de Tavira no âmbito das Jornadas Europeias do Património - 25, 26 e 27 de setembro de 2020; 

4. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 269/2020/CM - Revogação da proposta n.º 204/2020/CM e atribuição 

de apoio à Casa do Povo da Luz de Tavira para aquisição de equipamentos diversos; 

5. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 272/2020/CM - 12.ª alteração orçamental permutativa | Orçamento 

2020; 

6. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 273/2020/CM - Seguro de acidentes pessoais para os membros dos 

órgãos autárquicos - fixação de valor; 

7. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 278/2020/CM - Atribuição de apoios às Associações Culturais 2020 - 2ª 

tranche; 

8. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 279/2020/CM - Atribuição de apoio à Comunidade Terapêutica Horta 

Nova, da Cáritas Diocesana de Beja, no âmbito de tratamento de comportamento aditivos; 

9. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 280/2020/CM - Celebração de protocolos de colaboração para 

distribuição de refeições sociais com "O Pontão" Associação de Solidariedade Social de Conceição de Tavira e a 

Santa Casa da Misericórdia de Tavira; 

10. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 281/2020/CM - Atribuição de apoio ao G.A.T.O - Grupo de Ajuda a 

Toxicodependentes no âmbito de tratamento de comportamentos aditivos. 
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Para constar e produzir efeitos legais se publica 
o presente Edital e outros de igual teor que vão 
ser afixados nos lugares públicos de costume. 

 

 

 

Paços do Concelho, 24 de setembro de 2020 

 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autografada. 
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