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Edital n.º  67/2019 

 

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 20 de novembro de 2019, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por maioria a proposta número 258/2019/CM, referente à 12.ª Alteração ao Orçamento e às 

Grandes Opções do Plano/2019; 

2. Aprovada por unanimidade a proposta número 259/2019/CM, referente à Atribuição de apoio à 

Assembleia das Testemunhas de Jeová; 

3. Aprovada por unanimidade a proposta número 260/2019/CM, referente à Atribuição de Apoio à 

Associação para o Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira - UAC Tavira - iniciativas de Natal; 

4. Aprovada por unanimidade a proposta número 261/2019/CM, referente à Atribuição de apoio 

financeiro a estabelecimentos de ensino de Tavira - Desfile de Carnaval de 2020; 

5. Aprovada por unanimidade a proposta número 262/2019/CM, referente à Atribuição de apoio 

Freguesia de Santa Luzia - Vila Natal 2019; 

6. Aprovada por unanimidade a proposta número 263/2019/CM, referente à Atribuição de apoio à Ser 

Igual - Associação de Serviços Especiais de Reabilitação e Igualdade – Concerto solidário para 

comemoração do 2.º aniversário; 

7. Aprovada por unanimidade a proposta número 264/2019/CM, referente à Atribuição de apoio à CI - 

AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve - comparticipação da contrapartida nacional da 

candidatura Estudo para a implementação de transporte flexível no Algarve; 

8. Aprovada por unanimidade a proposta número 265/2019/CM, referente à Atribuição de apoio à 

Associação ALDEIA - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens Ria Formosa (Centro 

RIAS) – 2019; 

9. Aprovada por maioria a proposta número 267/2019/CM, referente ao Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI); 

10. Aprovada por maioria a proposta número 269/2019/CM, referente a Participação variável no IRS; 
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11. Aprovada por maioria a proposta número 271/2019/CM, referente a Derrama; 

12. Aprovada por unanimidade a proposta número 272/2019/CM, referente a Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem (TMDP); 

13. Aprovada por maioria a proposta número 273/2019/CM, referente ao Processo disciplinar n.º 02/2019 

– Decisão; 

14. Aprovada por unanimidade a proposta número 274/2019/CM, referente a Nomeação de representantes 

para a Assembleia Geral da Associação para o Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira - UAC 

Tavira; 

15. Aprovada por maioria a proposta número 275/2019/CM, referente a Revogação do Plano de 

Urbanização de Conceição/Cabanas, por substituição da proposta n.º 256/2019/CM. 

 

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, 21 de novembro de 2019 

 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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