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Edital n.º  71/2020 

 

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 02 de dezembro de 2020, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 339/2020/CM - Revogação da proposta n.º 84/2020/CM - 

apoio atribuído no âmbito do RMAAD - Associação Nacional de Desporto para Deficiência Intelectual; 

2. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 340/2020/CM - 15ª alteração orçamental permutativa | 

Orçamento 2020; 

3. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 341/2020/CM - Atribuição de apoio à Associação Uma Porta 

Amiga; 

4. Aprovada por maioria a Proposta n.º 343/2020/CM - Derrama a incidir sobre o lucro tributável de 2020; 

5. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 345/2020/CM - Imposto municipal sobre imóveis (IMI); 

6. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 347/2020/CM - Participação variável no IRS; 

7. Aprovada por maioria a Proposta n.º 348/2020/CM - Alteração à estrutura orgânica dos Serviços 

Municipais e respetivo regulamento; 

8. Proposta n.º 349/2020/CM: 

- Orçamento Municipal para o ano 2021- Aprovado por maioria; 

- Mapa de Pessoal para o ano 2021 - Aprovado por unanimidade. 

9. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 350/2020/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 - Adiantamentos; 

10. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 351/2020/CM - 01/2019/182 - Christine Louise M. Seutin - 

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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11. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 352/2020/CM - 01/2019/181 - Christine Louise M. Seutin  -  

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; 

12. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 353/2020/CM - Atribuição de apoio ao Centro Paroquial de 

Cachopo; 

13. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 354/2020/CM - Alteração ao regulamento do regime de 

acesso, atribuição e gestão do parque habitacional; 

14. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 355/2020/CM - Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de 

Cachopo para realização de obras de conservação e beneficiação no Polo de Cachopo do ACES ALGARVE 

III - Sotavento; 

15. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 356/2020/CM - Alteração à tabela de preços; 

16. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 357/2020/CM - Atribuição de apoio à Irmandade da Santa 

Casa da Misericórdia de Tavira; 

17. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 358/2020/CM - Programa Municipal de Apoio ao 

Arrendamento - Atribuição de Apoios. 

 
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, 03 de dezembro de 2020 

 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 

 

 

 

 

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