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Edital n.º  56/2019 

 

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

 

1. Aprovada por maioria a proposta número 217/2019/CM, referente a 11.ª Alteração ao Orçamento e às 

Grandes Opções do Plano/2019; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 218/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao 

Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia - Projeto-Piloto de Desenvolvimento de 

Competências Socioemocionais baseado em Mindfulness; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 219/2019/CM, referente a Atribuição de apoios ao 

abrigo do Regulamento Municipal de Apoio à Atividade Desportiva - RMAAD 2019; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 220/2019/CM, referente a Atribuição de apoio aos 

Laços Selvagens - Associação de Caça e Pesca; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 221/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à Ser 

Igual - Associação de Serviços Especiais de Reabilitação e Igualdade – Projeto SER LAZER; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 222/2019/CM, referente às Bolsas de participação - 

Programa Municipal de Tempos Livres "Tavira - Férias Ativas" 2019 - Substituição de jovens; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 223/2019/CM, referente a Atribuição de apoio logístico 

à Sociedade Orfeónica dos Amadores de Música e Teatro de Tavira - Festival de Musica Popular; 

8. Aprovada por unanimidade a proposta número 224/2019/CM, referente ao Concurso público para a 

contratação de serviços especializados nas áreas de direção, produção e conteúdos artísticos, no âmbito 

do projeto "Promoção Turística e Eventos Culturais - Algarve Central" - Agrupamento de Entidades 

Adjudicantes – Adjudicação; 

9. Aprovada por unanimidade a proposta número 225/2019/CM, referente a Concessão de isenção de 

pagamento de entradas no Museu Municipal de Tavira no âmbito das Jornadas Europeias do Património 

– 27 e 28 de setembro de 2019; 
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10. Aprovada por unanimidade a proposta número 226/2019/CM, referente às Normas do concurso "Book 

Trailers"; 

11. Aprovada por unanimidade a proposta número 227/2019/CM, referente às 04-Emp/17 – Reabilitação 

do Cine Teatro António Pinheiro - 2.ª revisão de preços provisória; 

12. Aprovada por unanimidade a proposta número 228/2019/CM, referente às 9-Emp/18 - Obras de 

Conservação nas Piscinas Municipais de Tavira - Ratificação de despacho. 

 

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, 24 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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