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Edital n.º  70/2019 

Ana Paula Fernandes Martins 

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 05 de dezembro de 2019, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por unanimidade a proposta número 276/2019/CM, referente ao Protocolo a celebrar entre o 

Município de Tavira e a Almargem - Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do 

Algarve - Apoio financeiro no âmbito do projeto Via Algarviana – (Des)envolvendo o Interior do Algarve; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 277/2019/CM, referente à Apoio no âmbito do RMAAD -

Tavira Natação Clube; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 278/2019/CM, referente à Comparticipação à CI-AMAL - 

Comunidade Intermunicipal do Algarve das despesas com a aquisição de serviços de advocacia para 

ação judicial - Unidades Móveis de Saúde; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 279/2019/CM, referente à Atribuição de apoio ao 

Agrupamento de Escolas D. Manuel I - Semana da Ciência; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 280/2019/CM, referente à Atribuição de Apoio ao CNE - 

Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português - Acampamento Europeu Jamboree, na 

Polónia (2020); 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 281/2019/CM, referente à Atribuição de apoio à ACTA - 

A Companhia de Teatro do Algarve - Projeto VATe - Vamos Apanhar o Teatro; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 282/2019/CM, referente à Atribuição de apoio 

financeiro à Associação em Contato Tavira - Projeto Lado a Lado - implementação do Dispositivo Móvel 

de Animação Sociocultural Rural; 

8. Aprovada por unanimidade a proposta número 283/2019/CM, referente à Atribuição de apoio à Teia 

d'Impulsos - Associação Social, Cultural e Desportiva - Rota do Petisco 2020; 

9. Aprovada por unanimidade a proposta número 284/2019/CM, referente ao Atribuição de apoio à CI - 

AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve - comparticipação da contrapartida nacional da 

candidatura estudo para a Promoção da Intermodalidade nos Transportes do Algarve; 
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10. Aprovada por unanimidade a proposta número 285/2019/CM, referente a Alteração à cláusula primeira 

da minuta do contrato de comodato a celebrar entre o Município a Administração Regional de Saúde do 

Algarve (ARSAlg) e o Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS); 

11. Aprovada por unanimidade a proposta número 286/2019/CM, referente a Execução Fiscal - Prescrição 

dos processos ano 2010; 

12. Aprovada por maioria a proposta número 287/2019/CM, referente a Alteração ao regulamento de 

trânsito e estacionamento - versão final; 

13. Aprovada por unanimidade a proposta número 288/2019/CM, referente ao Atribuição de apoio ao 

Centro Social de Santo Estêvão – substituição de pavimento; 

14. Aprovada por unanimidade a proposta número 289/2019/CM, referente a Suspensão da taxa de 

ocupação do Bar das Piscinas Municipais; 

15. Aprovada por unanimidade a proposta número 290/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao 

Centro Paroquial e Social de Cachopo; 

16. Aprovada por unanimidade a proposta número 291/2019/CM, referente a Normas do concurso Book 

Trailers - versão final. 

 

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 dezembro de 2019 

 

A 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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