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Edital n.º  51/2019 

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 27 de agosto de 2019, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por maioria a proposta número 201/2019/CM, referente a Aprovação do Tarifário de 2019 - 

Taviraverde – Empresa Municipal de Ambiente, E.M.; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 202/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao abrigo 

do RMAAD - Tavira Tennis Open 2019; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 203/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Associação José Afonso - Núcleo de Tavira - exposição sobre a vida e obra de José Afonso (nova versão); 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 204/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao 

Rancho Folclórico da Luz – 42.º Festival de Folclore da Luz de Tavira; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 205/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à Fábrica 

da Igreja Paroquial da Freguesia de Cachopo - Festa em Honra de Santo Estêvão, Padroeiro de Cachopo  

- 2019; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 206/2019/CM, referente a Atribuição de apoio em 

espécie à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria do Castelo; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 207/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à Fábrica 

da Igreja Paroquial da Freguesia da Conceição - Festa da Senhora do Mar – 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, 27 de agosto 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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