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Edital n.º  41/2019 

 

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 02 de julho de 2019, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por unanimidade a proposta número 158/2019/CM, referente a Atribuição de apoio O 

Pontão, Associação de Solidariedade Social de Conceição de Tavira - Santos Populares 2019; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 159/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao Clube 

Bike Team Tavira - Tavira Bike Race 2019; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 160/2019/CM, referente a Atribuição de Apoio - Festival 

de Artes Performativas - Associação Corpo de Hoje 2019; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 161/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao GATO 

- Grupo de Ajuda a Toxicodependentes no âmbito de tratamento de comportamentos aditivos; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 162/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Província Portuguesa da Congregação do Espírito Santo - Santos Populares 2019; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 163/2019/CM, referente a Pedido de apoio financeiro 

2019 – Associação Pró-Partilha e Inserção do Algarve; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 164/2019/CM, referente a Doação de bens móveis à 

ABSOL - Associação Beleza Solidária; 

8. Aprovada por unanimidade a proposta número 165/2019/CM, referente a Protocolo de colaboração 

entre a Direção Regional de Cultura do Algarve, a Universidade do Algarve e o Município de Tavira; 

9. Aprovada por unanimidade a proposta número 166/2019/CM, referente a Aquisição de serviços 

especializados na área da edição de conteúdos e produção dos suportes de comunicação para a 

divulgação do programa de eventos de marionetas e gastronomia, no âmbito do projeto FOME - 

Festival de Objetivos e Marionetas & Outros Comeres - para o ano 2019; 



                                                                       

 2/2 

 

 

10. Aprovada por maioria a proposta número 167/2019/CM, referente a Regulamento de trânsito e 

estacionamento do concelho de Tavira - Alteração; 

11. Aprovada por unanimidade a proposta número 168/2019/CM, referente a 01-Emp/19 - OBRAS DE 

CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO DE TAVIRA - Caminhos Municipais na 

Freguesia da Conceição e Cabanas de Tavira - Relatório Preliminar; 

12. Aprovada por unanimidade a proposta número 169/2019/CM, referente a Empreitada para obras de 

conservação nas Piscinas Municipais de Tavira (9-Emp/18) - ratificação de despacho n.º 51/2019. 

 

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, 03 de julho 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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