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Edital n.º  33/2020 

 

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 02 de junho de 2020, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º144/2020/CM - Revogação da deliberação que determinou a 

abertura do procedimento para a concessão de exploração dos estabelecimentos existentes no Parque 

de Campismo da Ilha de Tavira - proposta n.º 112/2020/CM; 

2. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º145/2020CM - Atribuição de apoio à Ser Igual - Associação de 

Serviços Especiais de Reabilitação e Igualdade - obras no edificado; 

3. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º146/2020/CM - 01-Emp/19 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO E 

BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO DE TAVIRA - Caminhos Municipais na Freguesia da 

Conceição e Cabanas de Tavira - Lote 3 - Prorrogação de Prazo da Empreitada e Aprovação dos Planos 

de Trabalhos, de Pagamentos e Cronograma Financeiro; 

4. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º151/2020/CM - 06-Emp/20 - Obras de Conservação em 

Edifícios de Habitação Social - Horta do Carmo e Atalaia - Abertura de Procedimento; 

5. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º152/2020/CM - Anulação de apoio financeiro ao G.A.T.O - 

Grupo de Ajuda a Toxicodependentes, concedido através da através da proposta n.º 7/2020/CM; 

6. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º153/2020/CM - Regulamento municipal para remoção de 

veículos em situação de abandono ou estacionamento abusivo ou indevido - consulta pública; 

7. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º154/2020/CM - Adenda ao protocolo celebrado com entre o 

Município de Tavira e a ABSOL - Associação Beleza Solidária, em 13 de fevereiro de 2019; 

8. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º156/2020/CM - Alteração à tabela de preços - livro "A 

Principal do Reino do Algarve - Tavira nos séculos XV e XVI"; 
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9. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º157/2020/CM - Atribuição de apoio à Academia Sénior de 

Aprendizagem e Solidariedade de Tavira - Projeto de execução da saída de emergência; 

10. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º158/2020/CM - Prorrogação de isenções - Medidas de apoio a 

agentes económicos e grupos sociais mais desfavorecidos, no âmbito do plano de prevenção da 

pandemia COVID 19; 

11. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º159/2020/CM - Prestação de contas | 2019. 

 

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, 12 de junho de 2020 

 

A Presidente da Câmara Municipal,  
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