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Edital n.º  27/2019 

 

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 23 de abril de 2019, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por maioria a proposta número 91/2019/CM, referente a 5.ª alteração ao Orçamento e 

GOP’s; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 92/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Academia de Música de Tavira - Audição de dança; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 93/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Sociedade da Banda de Tavira - Festival de Bandas Civis; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 94/2019/CM, referente a Atribuição de apoio aos 

eventos de diversas associações, no âmbito do projeto Viva a Primavera/2019; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 95/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Associação Terras do Baixo Guadiana; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 96/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao Clube 

Recreativo e Desportivo Santaluziense - Santos Populares/2019; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 97/2019/CM, referente à Atribuição de apoio ao Corpo 

Nacional de Escutas - Agrupamento 100 de Tavira - II Grande caracolada à escuteiro; 

8. Aprovada por unanimidade a proposta número 98/2019/CM, referente à Atribuição de Apoio Logístico 

ao Centro Paroquial de Cachopo - XXV Feira de Produtos e Artesanato/2019; 

9. Aprovada por maioria a proposta número 99/2019/CM, referente ao Concurso Público para a concessão 

de exploração dos estabelecimentos integrados no Parque de Campismo da Ilha de Tavira - adjudicação 

e aprovação de minuta de contrato (1CPu/19); 
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10. Aprovada por unanimidade a proposta número 100/2019/CM, referente ao Regulamento do Provedor 

municipal do animal; 

11. Aprovada por unanimidade a proposta número 101/2019/CM, referente ao Reconhecimento de 

interesse público Municipal - Deslocalização das instalações da Docapesca, Portos e Lotas, S.A.. 

 

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, 23 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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