
 

              

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TAVIRA 

 

EDITAL 

   

 

 

TORNA PÚBLICO, que no próximo dia 19 de novembro de 2012, se realiza uma sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal de Tavira, pelas 21.00 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, com a seguinte 

ordem de trabalhos:     

 

1. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 175/2012/CM, referente aos Projetos em 

curso no Departamento de Urbanismo, Projetos e Obras Municipais – DPM – Repartição de encargos; 

2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 176/2012/CM, referente à Revisão do PDM e 

Planos de urbanização – Repartição de encargos; 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 177/2012/CM, referente à E37/08/AD – 

Empreitada de abertura de vão e pavimentação no Centro de Saúde de Tavira – Repartição de encargos; 

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 178/2012/CM, referente à E30/11/AD – 

Coerciva de passadiço e cais flutuante para a ilha de Cabanas – Repartição de encargos; 

5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 179/2012/CM, referente aos Projetos forúm 

cultural, Rua Capitão Joaquim Soares e Caminhos agrícolas Luz de Tavira – Repartição de encargos; 

6. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 180/2012/CM, referente à E02/11/CP – 

Empreitada de Conservação e Restauro da Igreja de S. Pedro Gonçalves Telmo (Nossa Senhora das Ondas) – 

Alteração à repartição de encargos inicial; 

7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 181/2012/CM, referente à E37/05/CP – 

Empreitada de Remodelação e Ampliação do Centro Paroquial de Cabanas – Repartição de encargos; 

8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 182/2012/CM, referente à E59/05/CP – 

Empreitada de Execução do Pavilhão Desportivo da Luz de Tavira – Repartição de encargos; 

9. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 183/2012/CM, referente à E65/09/CP – 

Empreitada de Construção do Centro Escolar da Horta do Carmo (EB1 JI) – Prorrogação de prazo e nova 

repartição de encargos; 
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10. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 184/2012/CM, referente ao Plano de 

liquidação dos pagamentos em atraso; 

11. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 185/2012/CM, referente à Adequação da 

estrutura orgânica à Lei nº 49/2012, de 29 de agosto; 

12. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 186/2012/CM, referente 1ª. Alteração ao 

mapa de pessoal – 2012; 

13. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 197/2012/CM, referente à Prorrogação do 

prazo do contrato de prestação de serviços para a elaboração do estudo de mobilidade interurbana – Algarve 

Central; 

14. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 198/2012/CM, referente ao Algarve Central – 

Uma Parceria Territorial “Iniciativas Marketing Turístico” Fornecimento de uma aplicação solução móvel de 

serviços públicos e informação turística – Repartição de encargos; 

15. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 199/2012/CM, referente aos Protocolos – 

Almargem, Centro Social e Paroquial de Santa Maria e O Pontão – Repartição de encargos; 

16. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 200/2012/CM, referente ao Museu da Terra – 

Adiamento de encargos; 

17. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 204/2012/CM, referente ao Empréstimo 

quadro – Banco Europeu de Investimento (BEI) – “Recuperação da Igreja da Nossa Senhora das Ondas”; 

18. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 206/2012/CM, referente à Aquisição de 

serviços para elaboração do projeto de execução de requalificação dos Armazéns Municipais (Processo nº 435-

AD/09) – Repartição de encargos; 

19. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 207/2012/CM, referente aos Trabalhos 

complementares à prestação de serviços para elaboração do projeto de execução do edifício 

solar/reformulação do projeto de fundações e assistência técnica à obra – Repartição de encargos; 

20. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 208/2012/CM, referente ao Núcleo 

Museológico Fenício – Repartição de encargos; 

21. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 209/2012/CM, referente à Aquisição de 

combustíveis rodoviários – Repartição de encargos; 
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22. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 210/2012/CM, referente ao Contrato para a 

gestão de subprodutos de origem animal (M1) – Repartição de encargos; 

23. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 211/2012/CM, referente à Recolha dos SPOA’s 

(M3) nos Mercados Municipais no Concelho de Tavira – Repartição de encargos; 

24. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 212/2012/CM, referente ao Concurso publico 

“2-CPU/12 – Fornecimento de gás propano a granel para as Piscinas Municipais, Instalações Desportivas e 

Estabelecimentos Escolares” – Repartição de encargos; 

25. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal número 213/2012/CM, referente ao Ajuste direto 11-

AD/12 – Fornecimento de gás propano a granel para as Piscinas Municipais – Repartição de encargos. 

 

Nos termos do Regimento a sessão terminará com um período de intervenção do público, para apresentação de 

assuntos de interesse municipal e pedidos de esclarecimento sobre outras matérias, que não constem da Ordem de 

Trabalhos. 

 

 

 

 
 

Paços do Concelho, aos 09 dias do mês de novembro do ano 2012 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
 
 
 
 

José Otílio Pires Baia 

Para constar e produzir efeitos legais se publica o 

presente Edital e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares de costume -----------------------
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