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Edital n.º  8/2020 

 

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 14 de janeiro de 2020, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por maioria a proposta número 1/2020/CM, referente a 1ª. Alteração orçamental 

permutativa | Orçamento de 2020; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 2/2020/CM, referente a Atribuição de apoio a 

estabelecimentos de ensino de Tavira - Desfile de Carnaval de 2020 - Reforço de verba; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 3/2020/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Associação Academia de Música de Tavira - Projeto de formação - Orquestra de Guitarras de Tavira; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 4/2020/CM, referente a Atribuição de apoio no âmbito 

do evento - Festival de Charolas - Cidade de Tavira - Dia 5 de janeiro 2020; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 5/2020/CM, referente a Atribuição de apoios no âmbito 

do RMAAD; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 6/2020/CM, referente a Atribuição de apoio à 

Associação Musical do Algarve - Orquestra Clássica do Sul; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 7/2020/CM, referente a Atribuição de apoio ao G.A.T.O 

- Grupo de Ajuda a Toxicodependentes no âmbito de tratamento de comportamentos aditivos; 

8. Aprovada por unanimidade a proposta número 8/2020/CM, referente a Revogação, por mútuo acordo, 

do contrato de comodato celebrado em 7 de agosto de 2008, entre o Município de Tavira e a extinta 

Freguesia de Santa Maria (sede da freguesia); 

9. Aprovada por maioria a proposta número 9/2020/CM, referente a Alteração ao uso - Loja n.º 11 - 

Mercado da Ribeira - Indeferimento - decisão final; 

10. Aprovada por unanimidade a proposta número 10/2020/CM, referente a Suspensão parcial do PDM de 

Tavira e do Regulamento de medidas preventivas; 
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11. Aprovada por unanimidade a proposta número 11/2020/CM, referente a 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 - Processo n.º 2019/300.10.001/29 - Ratificação de 

despachos - homologação dos autos de consignação - Lotes 1 e 2 e Lote 3; 

12. Aprovada por unanimidade a proposta número 12/2020/CM, referente a 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 - Processo n.º 2019/300.10.001/29 - Aprovação dos Planos 

de Trabalhos, Mão-de-obra, Equipamentos, Pagamentos, Cronogramas Financeiros e Desenvolvimento 

dos Planos de Segurança e Saúde - Lotes 1 e 2 e Lote 3. 

 

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, 19 de janeiro de 2020 

 

A Presidente da Câmara Municipal, 
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