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Edital n.º  21/2019 

Jorge Manuel do Nascimento Botelho      

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 26 de março de 2019, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por unanimidade a proposta número 58/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao Centro 

Paroquial de Cachopo – XXV Feira de Produtos e Artesanato 2019; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 59/2019/CM, referente a Atribuição de apoios Semana 

Santa - Tavira 2019; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 60/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao abrigo 

do RMAAD - Clube Ciclismo de Tavira, Clube Náutico de Tavira e Clube de Vela de Tavira; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 61/2019/CM, referente a Atribuição de Apoio à 

Universidade do Algarve - Exposição Documental Comemorativa dos 40.º da Universidade do Algarve; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 62/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Sociedade da Banda Musical de Tavira; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 63/2019/CM, referente a Atribuição de apoios - 

Programa Viva a Primavera - 2019; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 64/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à Ser Igual 

- Associação de Serviços Especiais de Reabilitação e Igualdade - Campo de Férias da Páscoa; 

8. Aprovada por unanimidade a proposta número 65/2019/CM, referente ao Protocolo de cooperação 

para a implementação do referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz, desenvolvido em 

conjunto pelo Ministério da Defesa Nacional e o Ministério da Educação; 

9. Aprovada por unanimidade a proposta número 66/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à Cruz 

Vermelha Portuguesa - Delegação de Tavira - Festa de Finalistas do Centro Infantil A Gaivota; 

10. Aprovada por unanimidade a proposta número 67/2019/CM, referente ao Alargamento de horário de 

funcionamento para o estabelecimento Piano Bar, sito em Pedras D'el Rei; 
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11. Aprovada por unanimidade a proposta número 68/2019/CM, referente a Convenção de parceria entre o 

Município de Tavira e a Agência Portuguesa do Ambiente - Voluntariado Ambiental (Projeto LIFE 

VOLUNTEER ESCAPES); 

12. Aprovada por unanimidade a proposta número 69/2019/CM, referente a Designação de entidade 

coordenadora local da parceria para o Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G (CLDS-4G); 

13. Aprovada por unanimidade a proposta número 70/2019/CM, referente a Prorrogação do prazo de 

elaboração do Plano de Urbanização de Tavira; 

14. Aprovada por unanimidade a proposta número 71/2019/CM, referente ao Regulamento municipal de 

ocupação do espaço público e publicidade de Tavira - versão final; 

15. Aprovada por unanimidade a proposta número 72/2019/CM, referente a Subconcessão do Algarve 

Litoral - Ref. DCO - 1702 - Lanço 2.3I) EN270 - Nó de Tavira (A22) / ER125 Transição da Gestão e 

Manutenção da Iluminação na Rotunda da EN270 com a A22 - Acordo de gestão; 

16. Aprovada por unanimidade a proposta número 73/2019/CM, referente a 04-Emp/17 – Reabilitação do 

Cine Teatro António Pinheiro - 1.ª revisão de preços provisória; 

17. Aprovada por unanimidade a proposta número 74/2019/CM, referente a 04-Emp/17 – Reabilitação do 

Cine Teatro António Pinheiro - Auto de suspensão. 

 

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, 28 de março de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Documento assinado digitalmente. Quando impresso, constitui uma cópia autenticada do original, desde que validado pelo selo branco da câmara 
municipal.  
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