Reunião de Câmara Municipal – Ano 2019
Ordem do dia
18.ª REUNIÃO
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 13 de agosto do ano 2019, pelas 17:30 horas, no Salão Nobre

dos Paços do Concelho.

1. Informações:

•

Relação de procedimentos autorizados pelo Presidente, no âmbito da competência delegada;

•

Informação n.º7859 referente a não aceitação de competências por parte das Freguesias - anos 2019 e

2020;

•

Suspensão de mandato do Presidente da Câmara Municipal.

2. 9.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano/2019 (Proposta nº. 191/2019/CM);

3. Atribuição de apoio à Rádio Gilão - Cooperativa de Radiodifusão, C.R.L. (Proposta nº. 192/2019/CM);

4. Atribuição

de

apoio

à

Associação

Balsa

Luzense

-

concerto

realizado

no

dia

10

de

maio

(Proposta

nº.

193/2019/CM);

5. Atribuição de apoio ao abrigo do RMAAD - Clube Recreativo Tavirense - XXI Tavira Offshore Classic (Proposta

nº. 194/2019/CM);

6. Atribuição de Bolsas de Estudo (2018/2019) (Proposta nº. 195/2019/CM);

7. Concessão de isenção de pagamento no Museu Municipal de Tavira (13 a 18 de agosto) - Comemoração do

Dia Internacional de Juventude 2019 (Proposta nº. 196/2019/CM);

8. Alteração à tabela de preços (Proposta nº. 197/2019/CM);

9. Regulamento do regime de residência partilhada - versão final (Proposta nº. 198/2019/CM);

10. Início de procedimento e participação procedimental - Normas do concurso Book Trailers (Proposta nº.

199/2019/CM);

11. 01-Emp/19 - Obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho de Tavira - Adjudicação e

aprovação da minuta do contrato (Proposta nº. 200/2019/CM);

12. Intervenção do público, nos termos do nº. 1, do artigo 16º. do Regimento da Câmara Municipal.
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Paços do Concelho, 08 de agosto de 2019

A Chefe da Divisão de Administração,
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Location: Portugal
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municipal.
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