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Edital n.º  35/2019 

 

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 04 de junho de 2019, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por maioria a proposta número 128/2019/CM, referente a Prestação de contas consolidadas 

| 2018; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 129/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tavira - Santos Populares - 2019; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 130/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao 

Centro Social de Santo Estêvão - Santos Populares 2019; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 131/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à Âncora 

- Associação Centro Comunitário Santa Luzia - Santos Populares 2019; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 132/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Associação Jardim Escola Infantário O Pimpão - Festa final; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 133/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à Fábrica 

da Igreja de São Tiago -Tavira - Santos Populares - Festa de Santo António 2019; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 134/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao 

Centro Social Nossa Senhora das Dores - Santos Populares 2019; 

8. Aprovada por unanimidade a proposta número 135/2019/CM, referente a Atribuição de apoios às 

Freguesias do Concelho - Festas de Verão 2019; 

9. Aprovada por unanimidade a proposta número 136/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao 

Centro Social e Paroquial de Santa Maria - Santos Populares 2019; 

10. Aprovada por maioria a proposta número 137/2019/CM, referente a Plano de liquidação e prorrogação 

do prazo de liquidação da EMPET - Parques Empresarias de Tavira, E.M., Lda.; 
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11. Aprovada por maioria a proposta número 138/2019/CM, referente a Cessão da posição contratual do 

prédio sito na Rua da Liberdade n.º 1, inscrito na matriz predial da Freguesia de Tavira, sob o artigo n.º 

2304; 

12. Aprovada por unanimidade a proposta número 139/2019/CM, referente a Adenda ao Protocolo de 

colaboração técnica e financeira entre o Fundo Ambiental, o Município de Tavira e a Agência 

Portuguesa do Ambiente, I.P.; 

13. Aprovada por unanimidade a proposta número 140/2019/CM, referente a Regulamento sobre 

apascentamento de animais e sua permanência e trânsito em espaço público - Versão final. 

 

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, 06 de junho 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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