
                                                                       

 1/1 

 

 

Edital n.º  54/2019 

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 10 de setembro de 2019, foram tomadas as seguintes deliberações: 

1. Aprovada por maioria a proposta número 208/2019/CM, referente a 10.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes 

Opções do Plano/2019; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 209/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao centro Paroquial 

de Cachopo; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 210/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à Sociedade 

Orfeónica de Música e Teatro de Tavira – Festival de Musica Popular, 2019; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 211/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à casa de Povo da 

Luz de Tavira – Aquisição de equipamento 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 212/2019/CM, referente a Descentralização – transferência de 

competências da administração central para a administração local – ano 2020; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 213/2019/CM, referente a Alteração aos estatutos da Associação 

para o Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira – UAC Tavira; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 214/2019/CM, referente a Denúncia do Protocolo de Colaboração 

entre o Município de Tavira e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e ratificação do Protocolo para a 

Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica; 

8. Aprovada por unanimidade a proposta número 215/2019/CM, referente a 11-Emp/19 – Conservação e restauro 

do património integrado e móvel da Igreja Matriz de Santa Maria do Castelo, em Tavira – Compromissos 

plurianuais; 

9. Aprovada por unanimidade a proposta número 216/2019/CM, referente a 14-Emp/19 – Requalificação da Fonte 
Férrea de Cachopo – Encargos Plurianuais, em Tavira. 

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, 10 de setembro 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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