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Edital n.º  83/2022 

José Manuel Madeira Guerreiro  

Presidente da Assembleia Municipal de Tavira  

 
TORNA PÚBLICO, que nos termos do n.º1 do artigo 56.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 

sessão ordinária de Assembleia Municipal, realizada no dia 30 de setembro de 2022, foram tomadas as 

seguintes deliberações:  

 

1. Aprovada por unanimidade a proposta de recomendação, referente ao registo no inventário nacional do 

património cultural imaterial do processo de fabrico da cerâmica de Santa Catarina da Fonte do Bispo; 

2. Aprovado por unanimidade o voto de congratulação, a João Pedro Gonçalves Neves pela conquista do 

título no Campeonato Nacional de Juniores, a UEFA Youth League e a 1ª Taça Internacional sub-20; 

3. Aprovado por unanimidade o voto de congratulação, a Rúben Andrade pela conquista do título de 

campeão de Portugal, no escalão de juniores e ao treinador António Iria Santos pela sua dedicação e 

perseverança para com os atletas desta modalidade; 

4. Aprovado por unanimidade o voto de congratulação, pela conclusão da carreira de Alejandro Marque 

Porto como Ciclista Profissional; 

5. Aprovada por unanimidade a moção, sobre o Hospital Central do Algarve; 

6. Aprovada por unanimidade a Proposta de Audição na Assembleia Municipal do liquidatário da EMPET; 

7. Aprovada por unanimidade a 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; 

8. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º231/2022/CM - Descentralização - transferência de 

competências para a CI - AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve; 

9. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º288/2022/CM - Plano Municipal para o Bem-estar e Proteção 

Animal - versão final; 

10. Aprovada por maioria a 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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11. Aprovada por maioria a 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; 

12. Aprovada por maioria a Proposta n.º305/2022/CM - 2.ª alteração modificativa ao Orçamento de 2022. 

 

  
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, 10 de outubro de 2022 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
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