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Reunião da Câmara Municipal – Ano 2019 14ª. REUNIÃO/2019 ORDEM DO DIA  Nos termos do artigo n.º53 da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, comunico a ordem do dia para a reunião ordinária do órgão executivo, a ter lugar no dia 18 de junho do ano 2019, pelas 09:30 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.  1. Informações • Relação de procedimentos autorizados pelo Senhor Presidente, no âmbito da competência delegada; • Relação de procedimentos autorizados pelo Senhor Vereador do Urbanismo, Inovação e Empreendedorismo, no âmbito da competência subdelegada. 2. 7.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano/2019 (Proposta nº. 144/2019/CM); 3. Atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia - Festa de Final de Ano (Proposta nº. 145/2019/CM); 4. Atribuição anual de apoio à Associação Musical do Algarve (Proposta nº. 146/2019/CM); 5. Protocolo para assegurar a constituição do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais - DECIR - Ano 2019 (Proposta nº. 147/2019/CM); 6. Abertura de procedimento concursal para recrutamento de trabalhador por tempo indeterminado - 1 posto de trabalho para técnico superior, licenciatura em Design de Comunicação, para o Gabinete de Comunicações e Relações Publicas (Proposta nº. 148/2019/CM); 7. Abertura de procedimento concursal para recrutamento de trabalhador por tempo indeterminado - 1 posto de trabalho para assistente técnico, para a Divisão de Desporto, Ambiente e Equipamentos Desportivos (Proposta nº. 149/2019/CM); 8. Abertura de procedimento concursal para recrutamento de trabalhador por tempo indeterminado - 12 postos de trabalho para assistentes operacionais, para a Divisão de Aprovisionamento e Infraestruturas (Proposta nº. 150/2019/CM); 
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9. Abertura de procedimento concursal para recrutamento de trabalhador por tempo indeterminado - 5 postos de trabalho para assistentes operacionais, para a Divisão de Assuntos Sociais, agrupamentos escolares (Proposta nº. 151/2019/CM); 10. Abertura de procedimento concursal para recrutamento de trabalhador por tempo indeterminado - 1 posto de trabalho para assistente técnico-técnico som de apoio a eventos, para a Divisão de Aprovisionamento e Infraestruturas (Proposta nº. 152/2019/CM); 11. Abertura de procedimento concursal para recrutamento de trabalhadores por tempo indeterminado - 5 postos de trabalho para assistentes operacionais, para a Divisão de Equipamentos e Mobilidade (Proposta nº. 153/2019/CM); 12. Abertura de procedimento concursal para recrutamento de trabalhador por tempo indeterminado - 1 posto de trabalho para assistente operacional- eletricista auto, para a Divisão de Equipamentos e Mobilidade (Proposta nº. 154/2019/CM); 13. Doação de obra de arte intitulada "Cores Não Vistas", da autoria da artista plástica Sónia Maria Horta Corvo (Proposta nº. 155/2019/CM); 14. Criação de um Núcleo de Desenvolvimento Turístico na Unidade Territorial do Barrocal e Litoral Sul - Nomeação de júri (Proposta nº. 156/2019/CM); 15. Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Tavira (Proposta nº. 157/2019/CM); 16. Intervenção do público, nos termos do nº. 1, do artigo 16º. do Regimento da Câmara Municipal.  Paços do Concelho, 13 de junho de 2019  A Chefe da Divisão de Administração,          Documento assinado digitalmente. Quando impresso, constitui uma cópia autenticada do original, desde que validado pelo selo branco da câmara municipal.   
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