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Edital n.º  72/2019 

 

Ana Paula Fernandes Martins 

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 20 de dezembro de 2019, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por maioria a proposta número 292/2019/CM, referente 13.ª Alteração ao Orçamento e às 

Grandes Opções do Plano/2019; 

2. Aprovada por maioria a proposta número 293/2019/CM, referente à Alteração ao regulamento e tabela 

de taxas; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 294/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à 

atividade da Associação Oficina Ciência Viva de Tavira – 2019; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 295/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao abrigo 

do RMAAD - Fundação Irene Rolo; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 296/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à Casa 

do Povo da Luz de Tavira – pintura interior e exterior do edificado; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 297/2019/CM, referente a Atribuição de apoio ao 

Agrupamento Dr. Jorge Augusto Correia – Cinema de Natal; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 298/2019/CM, referente a Atribuição de apoio à CI-

AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Social do 

Algarve; 

8. Aprovada por unanimidade a proposta número 299/2019/CM, referente ao Acordo de colaboração a 

celebrar entre o Município de Tavira e a Fundação Calouste Gulbenkian; 

9. Aprovada por unanimidade a proposta número 300/2019/CM, referente a Alargamento de horário de 

funcionamento para o estabelecimento Taska Madeira, sito na Rua Alto do Cano, nºs 4 e 6 em Tavira 

para o dia 21 de dezembro; 
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10. Aprovada por unanimidade a proposta número 301/2019/CM, referente a Denúncia de Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Tavira e a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tavira – 

Centro de Alojamento Temporário – Abrigo de São José; 

11. Aprovada por unanimidade a proposta número 302/2019/CM, referente a Comissão Municipal de 

Toponímia - Composição do grupo de cidadãos. 

 

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, 20 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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