EDITAL
José Manuel Madeira Guerreiro,
Presidente da Assembleia Municipal de
Tavira

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 27.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, TORNA PÚBLICO, que no próximo dia 30 de setembro de 2022,
se realiza a sessão Ordinária Pública da Assembleia Municipal, pelas 21:00 horas, no auditório da
Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, com a seguinte ordem de trabalhos:

Informações


Apreciação da Informação da Presidente da Câmara Municipal sobre a atividade municipal;



Relatório Semestral 2022.

Propostas
1. Proposta de Audição na Assembleia Municipal do liquidatário da EMPET;
2. Proposta n.º213/2022/CM - Procedimento de Reconhecimento de Ação de Relevante Interesse
Público Municipal em área da Reserva Ecológica Nacional (REN) para execução do Centro de
Meios Aéreos de Cachopo;
3. Proposta n.º231/2022/CM - Descentralização - transferência de competências para a CI - AMAL Comunidade Intermunicipal do Algarve;
4. Proposta n.º288/2022/CM - Plano Municipal para o Bem-estar e Proteção Animal - versão final;
5. Proposta n.º302/2022/CM - Suspensão parcial do Plano de Pormenor de Cachopo e
estabelecimento de medidas preventivas no âmbito da construção do Centro de Meios Aéreos
de Cachopo - Aprovação;
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6. Proposta n.º303/2022/CM - Suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Tavira e
estabelecimento de medidas preventivas no âmbito da construção do Centro de Meios Aéreos
de Cachopo - Aprovação;
7. Proposta n.º305/2022/CM - 2.ª alteração modificativa ao Orçamento de 2022.
Intervenção do público
Nos termos do Regimento a sessão compreende um período de intervenção do público para
apresentação de assuntos de interesse municipal e pedidos de esclarecimento, para o que deverão
antecipadamente proceder à sua inscrição junto da Mesa da Assembleia Municipal.

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, 19 de setembro de 2022
O Presidente da Assembleia Municipal,
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MANUEL MADEIRA
GUERREIRO
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Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autografada.
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