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Edital n.º  61/2019 

 

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 08 de outubro de 2019, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

 

1. Aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento de Vítor Manuel Martins Baioa; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 229/2019/CM, referente à Revogação da proposta n.º 

260/2018/CM - apoio atribuído no âmbito do RMAAD à Casa do Povo de Santo Estevão - Aquisição de 

viatura; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 230/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao abrigo 

do RMAAD - Eventos; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 231/2019/CM, referente à Atribuição de apoio à 

Associação das Obras Assistenciais da Sociedade de São Vicente de Paulo; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 233/2019/CM, referente à Atribuição de apoio à 

Fundação Irene Rolo - Encontro Nacional Incluir pela Arte; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 234/2019/CM, referente ao Protocolo de colaboração 

entre o Município de Tavira e a Associação Terras do Baixo Guadiana; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 235/2019/CM, referente à Aquisição de serviços 

especializados na área da edição de conteúdos, produção de suportes de comunicação e assessoria de 

imprensa para divulgação do programa de eventos e marionetas e gastronomia, no âmbito do projeto 

FOME - Festival de Objetos e Marionetas & Outros Comeres - Ano 2019 - Ratificação do Despacho n.º 

119/2019; 

8. Aprovada por unanimidade a proposta número 236/2019/CM, referente ao Regulamento do 

Orçamento Participativo - versão final; 

9.  Aprovada por unanimidade a proposta número 237/2019/CM, referente a Declaração de utilidade 

pública – Ampliação do cemitério de Luz de Tavira; 
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10. Aprovada por unanimidade a proposta número 238/2019/CM, referente a Receção provisória das 

infraestruturas - Alvará n.º 03/2012 – Balaia Golf Village - Realizações Imobiliárias e Turísticas, S.A. - 

Urb. ”Montes Verdes” - União das freguesias de Conceição e Cabanas; 

11. Aprovada por unanimidade a proposta número 239/2019/CM, referente a Receção provisória das 

infraestruturas - Alvará n.º 04/2012 - Frentágua, Sociedade de Construções, Lda. - Urb. ”Nova Tavira” - 

União das freguesias de Tavira (Santa Maria e Santiago). 

 

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, 08 de outubro 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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