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Edital n.º  62/2020 

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 20 de outubro de 2020, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

 

1. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 294/2020/CM - Aquisição de energia elétrica em regime de 

mercado liberalizado ao abrigo do Acordo Quadro da AMAL com anúncio de procedimento n.º 10962/2017 

do Diário da Republica, II série, n.º 248 de 28 de dezembro de 2017, e no JOUE S250, de 30 de dezembro, 

para instalações alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTN), Baixa Tensão Especial (BTE) e Média Tensão 

(MT) - Adjudicação e aprovação da minuta do contrato; 

2. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 295/2020/CM - Empreitada para 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 - 2020/300.10.001/18 - lote 3 - alteração à cláusula nona da minuta do contrato - 

ratificação de despacho; 

3. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 297/2020/CM - Atribuição de apoio financeiro à Associação de 

Produtores Florestais da Serra do Caldeirão (APFSC) para execução faixa de gestão de combustível (FGC) 

inserida em rede primária localizada na freguesia de Cachopo; 

4. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 298/2020/CM - Início de procedimento e participação 

procedimental - Alteração ao regulamento do orçamento participativo do Município de Tavira; 

5. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 299/2020/CM - Atribuição de Apoio no âmbito do RMAAD - 

Sociedade de Tiro de Tavira; 

6. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 301/2020/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD - Sub-

programa 4 - Sonâmbulos Futsal Luzense Associação; 

7. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 302/2020/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD - CNT - 

Clube Náutico de Tavira; 
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8. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 303/2020/CM - Atribuição de apoio ao Instituto Lusíada de 

Cultura - Verão em Tavira 2020; 

9. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 304/2020/CM - 13.ª alteração orçamental permutativa | 

Orçamento de 2020; 

10. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 305/2020/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD -  

Fórmula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2020. 

 

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, 20 de outubro de 2020 

 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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