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Edital n.º  24/2019 

Jorge Manuel do Nascimento Botelho      

Presidente da Câmara Municipal de Tavira 

 

TORNA PÚBLICO, que nos termos do n.º 1 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 09 de abril de 2019, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por maioria a proposta número 75/2019/CM, referente a 4.ª alteração ao Orçamento e 

GOP’s; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 76/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Fundação Irene Rolo - Comemoração dos seus 37 anos de atividade; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 77/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à Armação 

do Artista - Associação Artística, Cultural e Desportiva - Dia Mundial do Teatro; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 78/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Academia Sénior de Aprendizagem e Solidariedade de Tavira; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 79/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Associação das Obras Assistenciais da Sociedade de São Vicente de Paulo; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 80/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo para aquisição de retroescavadora; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 81/2019/CM, referente à Rota do Petisco 2019 - Isenção 

de pagamento da entrada no Museu Municipal; 

8. Aprovada por unanimidade a proposta número 82/2019/CM, referente à Anulação do processo de 

execução fiscal n.º 290/2018, bem como os respetivos juros de mora e custas processuais; 

9. Aprovada por maioria a proposta número 83/2019/CM, referente a Relatórios referentes ao Sistema 

Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública - SIADAP 1 - 2018; 

10. Aprovada por unanimidade a proposta número 84/2019/CM, referente à Aprovação do Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 
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11. Aprovada por unanimidade a proposta número 85/2019/CM, referente ao Início de procedimento e 

participação procedimental, no âmbito do Regulamento do Regime de Residência Partilhada; 

12. Aprovada por unanimidade a proposta número 86/2019/CM, referente ao Contrato-programa para a 

Limpeza das Praias do Concelho de Tavira; 

13. Aprovada por unanimidade a proposta número 87/2019/CM, referente a Criação de um Núcleo de 

Desenvolvimento Turístico na Unidade Territorial do Barrocal e Litoral Sul; 

14. Aprovada por unanimidade a proposta número 88/2019/CM, referente ao Plano de Pormenor de Pêro 

Gil - Correção material; 

15. Aprovada por unanimidade a proposta número 89/2019/CM, referente a 9-Emp/18 - Obras de 

Conservação nas Piscinas Municipais de Tavira - Relatório preliminar; 

16. Aprovada por unanimidade a proposta número 90/2019/CM, referente a 1-EMP/19 -Obras de 

conservação e beneficiação da rede viária do concelho de Tavira - Caminhos Municipais na Freguesia da 

Conceição e Cabanas de Tavira - Abertura de Procedimento. 

 

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, 09 de abril 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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