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Edital n.º  11/2020 

 

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 11 de fevereiro de 2020, foram tomadas as seguintes 
deliberações: 

1. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º26/2020/CM - Interpretação do n.º 7 do artigo 20.º do 
Regulamento geral de gestão, utilização e cedência das instalações desportivas municipais; 

2. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º30/2020/CM - Atribuição de apoio ao G.A.T.O - Grupo de Ajuda a 
Toxicodependentes, no âmbito de tratamento de comportamentos aditivos; 

3. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º32/2020/CM - 01-Emp/20 - Requalificação da Rua Capitão Jorge 
Ribeiro em Cabanas de Tavira - Compromissos plurianuais; 

4. Aprovada por maioria a Proposta n.º33/2020/CM - 03-Emp/18- Ponte sobre o Rio Gilão na ligação do Largo 
da Caracolinha à Rua do Cais - Processo 2019/300.10.001/16 - Aprovação de trabalhos complementares e 
das minutas dos contratos de trabalhos complementares (1.º e 2.º adicional); 

5. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º35/2020/CM - Atribuição de apoio à Armação do Artista - 
Associação Artístico-Cultural e Desportiva - Oficina de Teatro; 

6. Aprovada por maioria a Proposta n.º37/2020/CM - 3ª. alteração orçamental permutativa | Orçamento 
2020; 

7. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º38/2020/CM - Alteração à matriz de classificação das 
candidaturas à atribuição de uma habitação em regime de arrendamento apoiado; 

8. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º39/2020/CM - Atribuição de apoio à Cruz Vermelha Portuguesa - 
Centro Humanitário de Tavira, Projeto - Reabilitar para a Vida; 

9. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º40/2020/CM - Plano de Urbanização de Tavira. 

 
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 fevereiro de 2020 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
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