Reunião de Câmara Municipal – Ano 2019
23ª. Reunião
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 22 de outubro do ano 2019, pelas 09:30 horas, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho.
1. Informações:
•

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

•

Relação de procedimentos autorizados pelo Vereador do Urbanismo, Planeamento e Ambiente, no
âmbito da competência subdelegada.

2. Atribuição de apoio financeiro e logístico à Patilha Alternativa-Associação - Festa dos anos de Álvaro de
Campos 2019 (Proposta nº. 240/2019/CM);
3. Atribuição de apoio ao abrigo do RMAAD - Federação Portuguesa de Ciclismo - Cyclin Portugal Algarve
(Proposta nº. 241/2019/CM);
4. Atribuição de apoio à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tavira, no âmbito do Mês Sénior de Tavira
(Proposta nº. 242/2019/CM);
5. Atribuição de apoio à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tavira para conservação das fachadas da
igreja da Misericórdia (Proposta nº. 243/2019/CM);
6. Loja n.º 11 do Edifício do Mercado da Ribeira - alteração ao uso - manifestar intenção de indeferimento
(Proposta nº. 244/2019/CM);
7. 13-Emp/19 - Intervenção em Espaço Público no Concelho - Processo 2019/300.10.001/111 - Compromissos
plurianuais (Proposta nº. 245/2019/CM);
8. 9-Emp/18 - Obras de Conservação nas Piscinas Municipais de Tavira - Processo 2019/300.10.001/54 Ratificação de despacho e aprovação dos planos de trabalhos, mão-de-obra, equipamentos, pagamentos e
cronograma financeiro (Proposta nº. 246/2019/CM);
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9. 3-Emp/18- Ponte sobre o Rio Gilão na ligação do Largo da Caracolinha à Rua do Cais - Processo
2019/300.10.00001/16 - Homologação do auto consignação, aprovação de planos e ratificação despacho
aprovação do Desenvolvimento do PSS (Proposta nº. 247/2019/CM);
10. Intervenção do público, nos termos do nº. 1, do artigo 16º. do Regimento da Câmara Municipal.
Paços do Concelho, 18 de outubro de 2019
A Chefe da Divisão de Administração,

ANA CRISTINA
RODRIGUES
PALINDRA

Assinado de forma
digital por ANA
CRISTINA RODRIGUES
PALINDRA
Dados: 2019.10.18
10:04:42 +01'00'

Documento assinado digitalmente. Quando impresso, constitui uma cópia autenticada do original, desde que validado pelo selo branco da câmara
municipal.

2/2

