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Edital n.º  69/2020 

 

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 17 de novembro de 2020, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 327/2020/CM - Atribuição de apoio pontual à ASLT - Adota 

Associação dos Animais Santa Luzia Tavira; 

2. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 328/2020/CM - Início de Procedimento e Participação 

Procedimental - Regulamento do Fundo de Apoio aos Empresários do Município de Tavira; 

3. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 330/2020/CM - 14.ª alteração orçamental permutativa | 

Orçamento de 2020; 

4. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 331/2020/CM - Atribuição de apoio à Almargem - Associação 

de defesa do património cultural e ambiental do Algarve - Projeto Via Algarviana (junho 2020 a maio 

2021); 

5. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 332/2020/CM - Estudo de sustentabilidade do modelo de 

negócio instituído e de cenários alternativos de reorganização da ALGAR - comparticipação financeira 

do Município; 

6. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 334/2020/CM - 01/2019/275 - Tomás Miguel Sheehan  -  

Dispensa da dotação dos lugares de estacionamento, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 61.º do 

regulamento do Plano de Urbanização de Tavira; 

7. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 335/2020/CM - 01/2019/253 - Yves Henri Comte Pirenne  -  

Dispensa da dotação dos lugares de estacionamento, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 

61.º do regulamento do Plano de Urbanização de Tavira; 
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8. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 336/2020/CM - Atribuição de apoio à Ordem Terceira de 

Nossa Senhora do Monte do Carmo de Tavira - Aquisição de estore para a igreja de Nossa Senhora do 

Carmo; 

9. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 337/2020/CM - Atribuição de apoio à Associação Partilha 

Alternativa - Festa de anos de Álvaro de Campos; 

10. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 338/2020/CM - Atribuição de apoio à Associação da 

Academia de Música de Tavira - Música nas Igrejas. 

 

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, 18 de novembro de 2020 

 

A Presidente da Câmara Municipal, 
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