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Edital n.º  101/2022 

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 19 dezembro de 2022, foram tomadas as seguintes 

deliberações:  

1. Aprovado por unanimidade a voto de louvor a Pedro Miguel Ferreira Pires pela carreira brilhante e pela 

dedicação à arte musical, traduzido nas distinções e nos mais variados certames nacionais e 

internacionais; 

2. Aprovado por unanimidade o voto de congratulação a Ana Isabel Nascimento Santos, pela conquista do 

Prémio Nacional de Arquitetura – Forma, na categoria Jovens Emergentes; 

3. Aprovado por unanimidade o voto de congratulação ao Ginásio Clube de Tavira, pelo trabalho 

exemplar, inovador e meritório desenvolvido pela equipa técnica e pelos dirigentes do Ginásio Clube de 

Tavira, no desenvolvimento e consolidação da modalidade de Boxe; 

4. Aprovado por unanimidade o voto de congratulação, pelo trabalho exemplar desenvolvido pela equipa 

técnica e pelos dirigentes do Kombatefácil - Associação Socio - Cultural, Desportiva e Recreativa; 

5. Aprovada por unanimidade a moção sobre a Estrada Nacional 125 – Atravessar em Segurança; 

6. Aprovados por unanimidade os votos de pesar pela morte de Jorge Fernandes e de José Armando 

Viegas Madeira; 

7. Aprovado por unanimidade o voto de pesar pela morte de Jorge Manuel Fernandes Valente; 

8. Aprovada por maioria a Proposta n.º334/2022/CM - Atribuição de Apoio à Freguesia de Santa Luzia para 

Reparação/Conservação dos Estabelecimentos de Educação; 

9. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 364/ 2022/CM - Relatório final e projeto de partilha da 

Sociedade POLIS Litoral Ria Formosa, SA; 

10. Aprovada por unanimidade a Proposta a n.º 365/ 2022/CM - Atribuição de apoio Freguesia de Santa 

Luzia - Vila Natal 2022; 

11. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 373/ 2022/CM - 2.ª Revisão do Plano de Prevenção de Riscos 

de Corrupção e Infrações Conexas; 
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12. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 377/ 2022/CM - Cedência de parcela de terreno, em regime 

de comodato, à Freguesia de Tavira, destinada à instalação de um Parque Canino; 

13. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 379/ 2022/CM - Taxa Municipal de Direito de Passagem 

(TMDP) - Ano 2023; 

14. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 380/ 2022/CM - Derrama a incidir sobre o lucro tributável de 

2022; 

15. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 381/ 2022/CM - Participação variável no IRS; 

16. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 382/ 2022/CM - Imposto municipal sobre imóveis (IMI); 

17. Proposta n.º 383/ 2022/CM - Orçamento municipal e mapa de pessoal para o ano 2023: 

       Mapa de Pessoal para o ano 2023 – Aprovado por unanimidade; 

Orçamento Municipal para o ano 2023 – Aprovado por maioria. 

18. Aprovada por maioria a Proposta n.º384/2022/CM - Alteração à estrutura orgânica dos serviços 

municipais e respetivo regulamento – 2023; 

19. Aprovada por maioria a proposta para a desagregação das Freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira; 

20. Aprovada por maioria a proposta para a desagregação da União de freguesias de Luz de Tavira e Santo 

Estevão. 

  
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, 27 de dezembro de 2022 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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