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Edital n.º  32/2019 

Ana Paula Fernandes Martins      

Vice - 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 21 de maio de 2019, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por maioria a proposta número 108/2019/CM, referente a 6.ª Alteração ao Orçamento e às 

Grandes Opções do Plano/2019; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 109/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Associação de Jardins - Escolas João de Deus - Papel de seda para os Santos Populares; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 110/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Associação Oncológica do Algarve – 12.º Jantar de Solidariedade; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 111/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Freguesia de Santa Luzia - Festa dos Pescadores; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 112/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Associação de Armadores e Pescadores de Tavira - APTAV; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 113/2019/CM, referente a Atribuição de apoios ao 

abrigo do Regulamento Municipal de Apoio à Atividade Desportiva - RMAAD 2019; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 114/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao Grupo 

Motard MotoManos da Luz Tavira - 6.º Aniversário; 

8. Aprovada por unanimidade a proposta número 115/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à Fabrica 

da Igreja Paroquial Santa Maria do Castelo - Procissão de Nossa Senhora de Fátima; 

9. Aprovada por unanimidade a proposta número 116/2019/CM, referente a Atribuição de apoios às 

associações culturais 2019; 

10. Aprovada por unanimidade a proposta número 117/2019/CM, referente a Atribuição de apoio - Tertúlia 

Algarvia - Cataplay - Programa 365 Algarve; 
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11. Aprovada por unanimidade a proposta número 118/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao 

Cineclube de Faro – Video Lucem - Programa 365 Algarve; 

12. Aprovada por unanimidade a proposta número 119/2019/CM, referente a Renovação dos protocolos de 

colaboração no âmbito do Programa Tavira Solidária - Refeições Sociais 2019/2020; 

13. Aprovada por unanimidade a proposta número 120/2019/CM, referente a Transferência financeira para 

a CI - AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, no âmbito do Programa de Apoio à Redução 

Tarifária (PART); 

14. Aprovada por unanimidade a proposta número 121/2019/CM, referente ao Alargamento de horário de 

funcionamento para o estabelecimento Esplanada Blue Beach Bar, sítio na Praia do Barril, em Santa 

Luzia; 

15. Aprovada por unanimidade a proposta número 122/2019/CM, referente a Concessão de isenção de 

pagamento de entradas no Museu Municipal de Tavira no Dia Internacional dos Museus, 18 de maio de 

2019; 

16. Aprovada por unanimidade a proposta número 123/2019/CM, referente ao Início de procedimento e 

participação procedimental - Regulamento de trânsito e estacionamento do concelho de Tavira; 

17. Aprovada por unanimidade a proposta número 124/2019/CM, referente ao Início de procedimento e 

participação procedimental - Regulamento do orçamento participativo do município de Tavira; 

18. Aprovada por unanimidade a proposta número 125/2019/CM, referente ao Projeto de regulamento do 

regime de residência partilhada; 

19. Aprovada por unanimidade a proposta número 126/2019/CM, referente a Empreitada para reabilitação 

do Cine Teatro António Pinheiro - 4-Emp/17 - Minuta de contrato trabalhos a mais (1.º adicional); 

20. Aprovada por unanimidade a proposta número 127/2019/CM, referente a 9-Emp/18 - Obras de 

Conservação nas Piscinas Municipais de Tavira - Relatório final, adjudicação e minuta do contrato. 

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, 27 de maio de 2019 

 

A Vice - 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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