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Edital n.º  45/2019 

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 30 de julho de 2019, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por maioria a proposta número 175/2019/CM, referente à 8.ª Alteração ao Orçamento e às 

Grandes Opções do Plano/2019; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 176/2019/CM, referente ao Programa Municipal – 

Tavira – Férias Ativas 2019 – Atribuição de bolsas de participação aos jovens; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 177/2019/CM, referente à Atribuição de apoio à Ser 

Igual – Associação de Serviços Especiais de Reabilitação e Igualdade – Campo de Férias Adaptado; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 178/2019/CM, referente à Atribuição de apoio à 

Associação da Academia de Música de Tavira – Audição final de dança – dias 15 e 16 de junho de 2019; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 179/2019/CM, referente à Atribuição de apoio ao 

Rancho Folclórico de Tavira – Festival de Folclore Cidade de Tavira – 2019; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 180/2019/CM, referente à Atribuição de apoio ao 

Rancho Folclórico de Santo Estêvão – Festival de Folclore – 2019; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 181/2019/CM, referente ao Programa Tavira Solidária – 

Alteração dos apoios atribuídos através da proposta n.º88/2018/CM; 

8.  Aprovada por unanimidade a proposta número 182/2019/CM, referente ao Protocolo de colaboração 

entre Município de Tavira e o Estado Maior do Exercito (Regime de Infantaria n.º1): 

9. Aprovada por unanimidade a proposta número 183/2019/CM, referente ao Protocolo a celebrar entre o 

Município de Tavira e a Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL) para 

Promoção da Atividade Comercial Tradicional; 
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10. Aprovada por unanimidade a proposta número 184/2019/CM, referente a ATAI – Associação Tavirense 

de Apoio ao Imigrante – Intenção de resolução do contrato comodato, celebrado em 06 de maio de 

2003 e do protocolo, celebrado em 25 de março de 2006; 

11. Aprovada por unanimidade a proposta número 185/2019/CM, referente a Abertura de procedimento 

concursal para recrutamento de trabalhador por tempo indeterminado – 1 posto de trabalho para 

técnico superior, licenciatura em Arquitetura para a Divisão de Gestão Urbanística e Obras Particulares; 

12. Aprovada por unanimidade a proposta número 186/2019/CM, referente a Isenção de entradas e 

prolongamento do horário de abertura ao público no Museu Municipal de Tavira durante a VII Freira da 

Dieta Mediterrânica – 2019; 

13. Aprovada por unanimidade a proposta número 187/2019/CM, referente a Alteração à tabela de preços; 

14. Aprovada por unanimidade a proposta número 188/2019/CM, referente a Transmissão da posição 

contratual – contrato de concessão de exploração da loja n.º 11 do Mercado da Ribeira; 

15. Aprovada por unanimidade a proposta número 189/2019/CM, referente a 04-Emp/17 – Reabilitação do 

Cine Teatro António Pinheiro – Homologação do auto de suspensão e dos autos de reinício; 

16. Aprovada por unanimidade a proposta número 190/2019/CM, referente a E35/10/CP – Parque Verde 

do Rio Séqua – Liberação de cauções. 

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, 31 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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