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Edital n.º  49/2019 

 

Jorge Manuel do Nascimento Botelho 

Presidente da Câmara Municipal de Tavira 

 

TORNA PÚBLICO, que nos termos do n.º 1 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 13 de agosto de 2019, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por maioria a proposta número 191/2019/CM, referente à 9.ª Alteração ao Orçamento e às 

Grandes Opções do Plano/2019; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 192/2019/CM, referente ao Atribuição de apoio à Rádio 

Gilão - Cooperativa de Radiodifusão, C.R.L.; 

3. Aprovada por maioria a proposta número 193/2019/CM, referente à Atribuição de apoio à Associação 

Balsa Luzense - concerto realizado no dia 10 de maio; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 194/2019/CM, referente à Atribuição de apoio ao abrigo 

do RMAAD - Clube Recreativo Tavirense - XXI Tavira Offshore Classic; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 195/2019/CM, referente à Atribuição de Bolsas de 

Estudo (2018/2019); 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 196/2019/CM, referente à Concessão de isenção de 

pagamento no Museu Municipal de Tavira (13 a 18 de agosto) - Comemoração do Dia Internacional de 

Juventude 2019; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 197/2019/CM, referente ao Alteração à tabela de 

preços; 

8.  Aprovada por unanimidade a proposta número 198/2019/CM, referente ao Regulamento do regime de 

residência partilhada - versão final; 

9. Aprovada por unanimidade a proposta número 199/2019/CM, referente ao Início de procedimento e 

participação procedimental - Normas do concurso Book Trailers; 
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10. Aprovada por unanimidade a proposta número 200/2019/CM, referente a 01-Emp/19 - Obras de 

conservação e beneficiação da rede viária do concelho de Tavira - Adjudicação e aprovação da 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, 14 de agosto 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.  
 


		2019-08-14T16:38:11+0100
	Portugal
	JORGE MANUEL DO NASCIMENTO BOTELHO




