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INTRODUÇÃO 

Nos termos da alínea y) do n.º 1 do artigo 35.º, conjugado com a alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º, ambos 

do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é da competência do presidente da Câmara Municipal, 

remeter, em cada sessão ordinária da Assembleia Municipal, uma informação escrita sobre a atividade 

desta e respetiva situação financeira. 

Assim, importa levar ao conhecimento da Assembleia Municipal de Tavira, a referida informação escrita, 

respeitante ao período compreendido entre 01 de maio a 02 de junho de 2020. 
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ATIVIDADE MUNICIPAL 

I. EVENTOS 

 

EXPOSIÇÕES 

“Tavira Islâmica” [permanente] 

Museu Municipal de Tavira | Núcleo Islâmico 

Organização: Município de Tavira 

 

"Dieta Mediterrânica - património cultural milenar" 

Museu Municipal de Tavira | Palácio da Galeria  

Organização: Município de Tavira 

 

Exposição “Escrita no Baixo Alentejo: das origens aos nossos dias” Museu Municipal Tavira – Núcleo 

Islâmico 

Organização: Rede de Museus do Baixo Alentejo, Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo e Museu 

Municipal de Tavira 

 

Exposição "A Principal do Reino do Algarve - Tavira nos séculos XV e XVI" 

Local: Museu Municipal de Tavira | Palácio da Galeria 

Organização: Município de Tavira 

 

CULTURA 

08 de maio I Concerto online | Poetas Cantados – Stelmo Barbosa, Ana Pi e Luís Monteiro 

Local: Facebook do Município  

 

Concerto online | 2SOUL - Cláudia Correia e Rui Parreira 

Local: Facebook do Município  

Organização: Município de Tavira 
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15 de maio I Concerto online | Luís Conceição & Osmose 

Local: Facebook do Município  

 

Concerto online | G.I.G.G.Y - Rita Gonçalves e André Bagarrão 

Local: Facebook do Município 

Organização: Município de Tavira 

 

22 de maio I Performance online | Armação do Artista - “A Tabacaria” pelo ator Vitor Correia 

Local: Facebook do Município 

 

Concerto online | Fado com História 

Local: Facebook do Município 

Organização: Município de Tavira 

 

29 de maio I Concerto online | Banda Musical de Tavira 

Local: Facebook do Município 

 

Performance online | “hoPPERhOPE” para versão on line 

Local: Facebook do Município 

Organização: Município de Tavira 

 

05 de junho I “HOMEGROWN” - Desidério Lázaro 

Local: Facebook do Município 

Organização: Município de Tavira 
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DESPORTO 

 

Todos os dias | Atividades de promoção da atividade física 

Local: Facebook do Município 

Organização: Município de Tavira 

Direção Técnica: Casa do Povo de Santo Estêvão 
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II. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (CONTRATOS ESCRITOS CELEBRADOS) 

Prestação de serviços / fornecimentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA DESIGNAÇÃO OUTORGANTE VALOR
Prazo de 

execução

04/mai Aquisição de serviços de medicina no trabalho
Vivamais - Segurança e Saúde do 

Trabalho, S.A.
46 150,00 €

3 anos ou até 

atingir 

46.150,00€

06/mai
Aquisição de serviços para publicitação das deliberações 

tomadas pelos Órgãos Municipais

Viprensa - Sociedade Editora do 

Algarve, Lda
17 550,00 € 3 anos 

28/mai
Aquisição de combustíveis rodoviários em postos públicos 

mediante a apresentação de cartão frota
Petrogal, S.A. 74 000,00 €

3 anos ou até 

atingir 

74.000,00€

137 700,00 €TOTAL
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III. EMPREITADAS / OBRAS PUBLICAS 

Obras Em Procedimento 
 

04-Emp/20 – OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO – Caminhos 

Municipais na Freguesia de Tavira e na Freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão 

Valor Base: 1.722.754,44 € 

Prazo de Execução da Obra: 120 dia(s) 

Descrição dos trabalhos a executar: A presente empreitada tem por objeto a execução de trabalhos para 

as reparações de estradas e caminhos municipais na Freguesia de Tavira e na Freguesia da Luz de Tavira 

e Santo Estêvão, através de fresagem do pavimento nas zonas de encontro com os caminhos existentes; 

aplicação de misturas betuminosas densas em regularização da plataforma existente; execução de 

camada de desgaste em betão betuminoso; levantamento e reposição de fiadas de calçada grada 

existente junto à faixa de rodagem; recarga de bermas; execução de rede de drenagem de águas pluviais; 

execução de valetas revestidas a betão; colocação de guardas de segurança metálicas; levantamento de 

caixas de infraestruturas até à cota final do pavimento; marcação de sinalização de trânsito horizontal; 

sinalização de trânsito vertical; fornecimento e fixação de lombas redutoras de velocidade em borracha 

maciça e limpeza e desobstrução de bocas de lobo e passagens hidráulicas. 

Situação atual: Em fase de lançamento do concurso na Plataforma de contratação pública Acingov. 
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06-Emp/20 – Obras de Conservação em Edifícios de Habitação Social – Horta do Carmo e Atalaia 

Valor Base: 1.560.758,88 € 

Prazo de Execução da Obra: 180 dia(s) 

Descrição dos trabalhos a executar: A presente empreitada tem por objeto a execução de trabalhos de 

manutenção/reparação, em edifícios de habitação social, considerando como principal intervenção as 

pinturas exteriores e dos espaços comuns dos prédios bem como a impermeabilização/reparação de 

coberturas. 

Situação atual: Aguarda aprovação do órgão competente. 
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13-Emp/19 – Intervenção em Espaço Público no Concelho 

Valor Base: 214.707,15 € 

Prazo de Execução da Obra: 180 dia(s) 

Descrição dos trabalhos a executar: Criação de melhores condições dos espaços exteriores de vários 

espaços no concelho de Tavira: 

- Intervenção no passeio da Praceta Florbela Espanca; 

- Instalação de guardas na Rua das Salinas; 

- Intervenção em passeio na rua Brg. António Pedro de Brito; 

- Intervenção na área ajardinada do Bairro da Porta Nova; 

- Valorização da rotunda da Fonte Salgada; 

- Intervenção no muro do parque infantil da Quinta do Caracol; 

- Intervenção em canteiro no sítio da Palmeira – Luz de Tavira. 

Situação atual: Abertura de propostas dia 08/05/2020. 

 

17-Emp/19 – Intervenção no Mercado da Ribeira – Impermeabilização da Cobertura 

Valor Base: 116.417,38 € 

Prazo de Execução da Obra: 120 dia(s) 

Descrição dos trabalhos a executar: Impermeabilização da Cobertura do Mercado da Ribeira 

Situação atual: Em fase de concurso, com previsão de prazo de entrega das propostas dia 14 de junho 
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Obras Em Curso 

 

01-Emp/19 – OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO DE TAVIRA - 

Caminhos Municipais na Freguesia da Conceição e Cabanas de Tavira 

Descrição dos trabalhos a executar: A presente empreitada tem por objeto a execução de trabalhos para 

as reparações de estradas e caminhos municipais na freguesia da Conceição e Cabanas de Tavira, através 

de fresagem do pavimento nas zonas de encontro com os caminhos existentes; aplicação de misturas 

betuminosas densas em regularização da plataforma existente; execução de camada de desgaste em 

betão betuminoso, em alguns troços será também considerado a abertura de caixa para aplicação de 

agregado britado de granulometria extensa com características de Base em "Tout-venant"; recarga de 

bermas; execução de valetas revestidas a betão; colocação de guardas de segurança metálicas; marcação 

de sinalização de trânsito horizontal; sinalização de trânsito vertical e levantamento de caixas de 

infraestruturas até à cota final do pavimento. A empreitada compreende três lotes, nomeadamente: 

Lote 1 - Pavimentação do Caminho Municipal entre a Cumeada e o Limite Concelho; Pavimentação do 

Caminho Municipal entre o CM1240 e o Limite Concelho; Pavimentação do Caminho Municipal entre o 

CM1236 e o Caminho Municipal na Cumeada; Pavimentação do CM1239 (Carapeto) e Pavimentação da 

EM508 (entre entroncamento com CM1231 (Fuzeta) e entroncamento com CM1234 (Estorninhos)). 

Lote 2 - Pavimentação do CM1358 (entre Champana e Eira Pelada); do EM509 (entre Eira Pelada e Limite 

Concelho (Carrapateira)) e do EM508 (entre entroncamento com EM509 e entroncamento com EM508 

para Faz Fato (Largo Café Faz Fato em Monte Novo)) e Pavimentação da EM508, entre entroncamento 

para Faz Fato (depois do Largo do Café em Faz Fato) até aos Cintados. 

Lote 3 - Colocação de guardas de segurança metálicas no CM 1231 entre Fuzeta e Cintados e marcação 

de sinalização de trânsito horizontal no EM508 (entre Faz Fato e Estorninhos) e no Caminho Municipal 

entre Almargem e Monte Novo. 

Firma Adjudicatária: Lote 1 e 2 - Construções J.J.R. & Filhos S.A; Lote 3 - José de Sousa Barra & Filhos, Lda. 

Valor da adjudicação: 1.017.057,67 € 

Data da adjudicação: 13-08-2019 

Data do contrato: 20-09-2019 

Data da consignação: 13-12-2019 
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Prazo de execução da obra: 120 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Em execução. 

 

 

  

07-Emp/19 – Casa da Aldeia e Jardim Público de Cachopo 

Descrição dos trabalhos a executar: Reconstrução das construções tradicionais existentes, através da 

utilização dos métodos construtivos tradicionais e concluir a construção das novas instalações sanitárias 

públicas. 

Firma Adjudicatária: Martins Gago & Filhos, Lda. 

Valor da adjudicação: 260.496,11 € 

Data da adjudicação: 12-11-2019 

Data do contrato: 20-12-2019 

Data da consignação: 03-02-2020 

Prazo de execução da obra: 365 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Consignação em 03/02/2020 

 



   

  
 

13 
 

 

 

  

10-Emp/19 – Beneficiação dos Espaços Exteriores nas Escolas do Concelho 

Descrição dos trabalhos a executar: Beneficiação dos Espaços Exteriores nas Escolas do Concelho, 

nomeadamente nas escolas EB 2,3 D. Paio Peres Correia, EB1+JI Horta do Carmo, Jardim de Infância "O 

Eco", EB1 nº 1 de Tavira e EB1+JI D. Manuel 

Firma Adjudicatária: A. M. Barriga - Engenharia e Construção, Lda. 

Valor da adjudicação: 89.999,94 € 

Data da adjudicação: 15-01-2020 

Data do contrato: 13-02-2020 

Data da consignação: 12-03-2020 

Prazo de execução da obra: 120 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Em curso 
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11-Emp/19 – Conservação e Restauro do património integrado e móvel da Igreja Matriz de Santa Maria 

do Castelo, em Tavira 

Descrição dos trabalhos a executar: Executar as ações de conservação e restauro do património integrado 

e móvel da igreja matriz de Santa Maria do Castelo, em Tavira, em conformidade com os princípios básicos 

de conservação e restauro definidos nas diversas cartas internacionais, por forma a garantir a manutenção 

do seu significado cultural e a sua salvaguarda para o futuro. 

A intervenção deverá repor o equilíbrio físico e estético do conjunto e restituir a homogeneidade e as 

características inerentes à sua função inicial e atual. 

Firma Adjudicatária: In Situ, Conservação de Bens Culturais, Unipessoal, Lda. 

Valor da adjudicação: 259.949,00 € 

Data da adjudicação: por definir 

Data do contrato: 26-03-2020 

Data da consignação: 11-05-2020 

Prazo de execução da obra: 730 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Devido à pandemia Covid19, a empreitada encontra-se suspensa, até estarem reunidas as 

condições de segurança para o inicio dos trabalhos. 
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12-Emp/19 – Obras de conservação nos paramentos exteriores e interiores da Igreja de São Pedro 

Gonçalves Telmo 

Descrição dos trabalhos a executar: A presente proposta prende-se com a necessidade de manutenção 

do monumento, reportando-se apenas à reparação de rebocos e pintura dos paramentos 

exteriores/interiores do edifício. Todos os rebocos danificados serão reparados com argamassas à base 

de cal hidráulica. A pintura será feita com tintas baseadas em emulsões de silicato. 

Firma Adjudicatária: Firma LOVIMEC – Renovação Urbana e Construções, Unipessoal, Limitada 

Valor da adjudicação: 70.500,00 € 

Data da adjudicação: 10-01-2020 

Data do contrato: 05-02-2020 

Data da consignação: 09-03-2020 

Prazo de execução da obra: 120 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Empreitada em curso. 
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14-Emp/19 – Requalificação da Fonte Férrea de Cachopo 

Descrição dos trabalhos a executar: Valorização do espaço existente através da criação de melhores 

condições de acessibilidade, de estadia e recreio. 

Firma Adjudicatária: Norasil - Sociedade de Construção Civil, S.A. 

Valor da adjudicação: 158.713,85 € 

Data da adjudicação: 23-01-2020 

Data do contrato: 13-02-2020 

Data da consignação: 27-03-2020 

Prazo de execução da obra: 180 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Em curso 
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15-Emp/19 – Intervenção em fogos de habitação social 

Descrição dos trabalhos a executar: A empreitada tem como objetivo a reparação de patologias 

resultantes de incêndios em frações de habitação, social cujo proprietário é o Município. 

A intervenção compreende a substituição de materiais e equipamentos danificados aquando dos 

incêndios.  

Firma Adjudicatária: A. M. Barriga – Engenharia e Construção, Lda. 

Valor da adjudicação: 51.786,15 € 

Data da adjudicação: 13-01-2020 

Data do contrato: 13-02-2020 

Data da consignação: 03-03-2020 

Prazo de execução da obra: 120 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Empreitada em curso. 
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16-Emp/19 – Remodelação da iluminação na rotunda de acesso da EN270 À A22. 

Descrição dos trabalhos a executar: Remodelação da iluminação na rotunda de acesso da EN270 À A22. 

Firma Adjudicatária: JOAQUIM SEQUEIRA VIEIRA – Urbanizações e Construções, Unipessoal, Lda 

Valor da adjudicação: 44.453,88 € 

Data da adjudicação: 19-01-2020 

Data do contrato: 13-02-2020 

Data da consignação: 27-03-2020 

Prazo de execução da obra: 90 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Adjudicada 
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03-Emp/18 – Ponte sobre o rio Gilão na ligação do Largo da Caracolinha à Rua do Cais 

Descrição dos trabalhos a executar: Execução da ponte sobre o rio Gilão na ligação do Largo da 

Caracolinha à Rua do Cais 

Firma Adjudicatária: Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A. 

Valor da adjudicação: 1.472.334,10 € 

Data da adjudicação: 21-02-2019 

Data do contrato: 22-03-2019 

Data da consignação: 12-09-2019 

Prazo de execução da obra: 500 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Em execução. 
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07-Emp/18 – Empreitada de Beneficiação de Recintos Polidesportivos 

Descrição dos trabalhos a executar: Valorização e beneficiação dos recintos desportivos de Santo 

Estevão, Conceição de Tavira e Bela Fria em Tavira. 

Firma Adjudicatária: Norasil, Soc. Construção Civil, S.A.  

Valor da adjudicação: 138.374,52 € 

Data da adjudicação: 07-09-2018 

Data do contrato: 01-10-2018 

Data da consignação: 15-10-2018 

Prazo de execução da obra: 90 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Empreitada suspensa. Efetuada receção provisória parcial a 26/03/2019. 
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09-Emp/18 – Obras de Conservação nas Piscinas Municipais de Tavira 

Descrição dos trabalhos a executar: Para além das obras de conservação necessárias ao nível da 

impermeabilização de terraços e pintura, a intervenção deverá rever o sistema de AVAC, a gestão 

centralizada, o tratamento de águas, a rede de distribuição e recirculação de águas da piscina, a instalação 

elétrica, as telecomunicações e a segurança contra incêndios.  

Firma Adjudicatária: Norasil – Sociedade de Construção Civil, S.A. 

Valor da adjudicação: 1.339.952,34 € 

Data da adjudicação: 21-05-2019 

Data do contrato: 04-07-2019 

Data da consignação: 17-09-2019 

Prazo de execução da obra: 180 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Empreitada em curso. O empreiteiro solicitou prorrogação de prazo até ao dia 

31/05/2020. 
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04-Emp/17 – Reabilitação do Cine Teatro António Pinheiro 

Descrição dos trabalhos a executar: Remoção e desmontagem de cablagens e material elétrico, estores 

laminados, caixilharias de madeira e vidro, impermeabilizações e isolamentos; - Remoção e demolição de 

alvenarias, elementos estruturais de betão, pavimentos, rodapés caixa de visitas de drenagem de águas 

pluviais; - Escavações e movimento de terras referentes à abertura de caboucos de fundação e piso 

parcialmente enterrado; - Execução de estruturas em betão armado; - Execução de estruturas em aço; - 

Execução de alvenarias em tijolo cerâmico furado e em blocos de cimento pré-fabricados; - Execução de 

paredes e tetos falsos em painéis de gesso cartonado; - Realização de impermeabilizações, proteções e 

isolamentos em coberturas planas; - Realização de coberturas em chapa de zinco; - Guarnecimento de 

vãos; - Execução de rede de drenagem de águas residuais pluviais e domésticas, incluindo ligação à rede 

existente; - Aplicação de revestimentos de pavimentos, paredes e tetos; - Colocação de equipamentos e 

mobiliário; - Execução de instalações elétricas; - Execução de infraestruturas de telecomunicações; - 

Execução de instalações de segurança integrada; - Execução de instalações de sistema de áudio, som e 

imagem inerentes à atividade da sala de espetáculos. 

Firma Adjudicatária: Veiga Lopes, S.A. 

Valor da adjudicação: 4.695.597,88 € 

Data da adjudicação: 06-02-2018 

Data do contrato: 22-05-2018 

Data da consignação: 07-08-2018 

Prazo de execução da obra: 730 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 270 dia(s) 

Situação atual: Em curso. A decorrer trabalhos de escavação e picagem de paredes. 
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23-Emp/17 – Requalificação da Escola EB1 e Pré-Escolar de Santo Estevão 

Descrição dos trabalhos a executar: Dotar a Escola EB1 e Pré-escolar de condições adequadas, que 

respondam às exigências das novas práticas pedagógicas e ao conforto físico e intelectual de alunos e 

docentes. A Empreitada compreende trabalhos de manutenção e reformulação do edifício da antiga 

escola. Esta intervenção considera a reorganização funcional e a realização de obras de conservação no 

edifício existente; a demolição do anexo onde funciona a pré-escolar; a ampliação do edifício existente 

para a construção de uma área polivalente; a remodelação integral dos espaços exteriores e a resolução 

dos problemas de correntes da falta de drenagem pluvial. 

Firma Adjudicatária: Consdep, Engenharia e Construção S.A. 

Valor da adjudicação: 627.928,21 € 

Data da adjudicação: 10-01-2018 

Data do contrato: 23-02-2018 

Data da consignação: 18-06-2018 

Prazo de execução da obra: 360 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 224 dia(s) 

Situação atual: Adjudicada à firma Consdep, Engenharia e Construção S.A. pelo valor de 627.928,21€, ao 

qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, num prazo de execução de 360 dias. Assinado contrato dia 

23/02/2018. Empreitada em curso. Foi aprovada prorrogação de prazo a título gracioso até ao dia 

19/06/2020. 
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26-Emp/17 – Reforço Estrutural do Edifício do Compromisso Marítimo 

Descrição dos trabalhos a executar: A intervenção compreende entre outros trabalhos, o reforço 

estrutural do edifício e a execução de nova cobertura. 

Firma Adjudicatária: lovimec - Renovação Urbana e Construções Unipessoal, Lda. 

Valor da adjudicação: 122.091,08 € 

Data da adjudicação: 22-02-2018 

Data do contrato: 21-03-2018 

Data da consignação: 03-04-2018 

Prazo de execução da obra: 150 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 271 dia(s) 

Situação atual: Em curso. Prorrogação de prazo aprovada até dia 17/08/2020. 
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28-Emp/16 – Obras de Conservação em Habitação Social – Intervenção no interior de habitações na 

Atalaia, Horta do Carmo e Santa Catarina da Fonte do Bispo 

Descrição dos trabalhos a executar: Pretende este Município proceder à execução da Empreitada de 

Obras de Conservação em Habitação Social – Intervenção no interior de habitações na Atalaia, Horta do 

Carmo e Santa Catarina da Fonte do Bispo. 

Firma Adjudicatária: José Quintino Lda. 

Valor da adjudicação: 214.270,00 € 

Data da adjudicação: 23-02-2017 

Data do contrato: 04-05-2017 

Data da consignação: 02-06-2017 

Prazo de execução da obra: 180 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 272 dia(s) 

Situação atual: Foi efetuada receção provisória parcial a 14 de junho de 2019. Aguarda correção de alguns 

trabalhos. 
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09-Emp/14 – Empreitada de Reabilitação e Recuperação do Edifício da Antiga Segurança Social – Futuras 

instalações Municipais 

Descrição dos trabalhos a executar: Reabilitação e Recuperação do Edifício, considerando a substituição 

de elementos dissonantes por novos com uma linguagem mais moderna, reinterpretando as suas formas 

e adaptando-os às novas necessidades do edifício, bem como recuperação de alguns elementos e 

materiais existentes. 

Firma Adjudicatária: Lovimec - Renovação Urbana e Construções, Unipessoal, Lda. 

Valor da adjudicação: 195.500,00 € 

Data da adjudicação: 30-07-2015 

Data do contrato: 21-09-2015 

Data da consignação: 19-10-2015 

Prazo de execução da obra: 540 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Empreitada em curso. Prorrogação de prazo aprovada até ao dia 17/08/2020. 
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IV. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELO ORGÃO EXECUTIVO 

Reunião 05 de maio 

 Proposta n.º127/2020/CM - Protocolo de cooperação entre o Município de Tavira e a Agência 

Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) - "Por um País com Bom Ar"; 

 Proposta n.º128/2020/CM - Regulamento interno de nomeação dos júris e dos critérios de 

avaliação dos procedimentos concursais - alteração; 

 Proposta n.º129/2020/CM - 09-Emp/18 - Obras de Conservação nas Piscinas Municipais de Tavira 

- Trabalhos complementares e trabalhos a menos e minuta do contrato de trabalhos 

complementares e trabalhos a menos (1.º adicional); 

 Proposta n.º130/2020/CM - Atribuição de apoio à Fundação Irene Rolo, no âmbito da iniciativa 

«Chef à Porta». 

 

Reunião 19 de maio 

 Proposta n.º131/2020/CM - Atribuição de apoio à Associação IN LOCO, de Intervenção, Formação 

e Estudos para o Desenvolvimento Local, implementação do Projeto - "O Prato Certo"; 

 Proposta n.º132/2020/CM - Atribuição de apoio à Almargem - Associação de defesa do 

património cultural e ambiental do Algarve - Projeto Via Algarviana (junho 2019 a maio 2020); 

 Proposta n.º133/2020/CM - Atribuição de apoio à Associação Pró-Partilha e Inserção do Algarve; 

 Proposta n.º134/2020/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD - Tavira Natação Clube; 

 Proposta n.º135/2020/CM - Contrato programa entre o Município de Tavira e a Associação para 

o Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira - UAC de Tavira; 

 Proposta n.º136/2020/CM - 04-Emp/20 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE 

VIÁRIA DO CONCELHO - Caminhos Municipais na Freguesia de Tavira e na Freguesia da Luz de 

Tavira e Santo Estêvão - Abertura de Procedimento; 

 Proposta n.º137/2020/CM - 03-Emp/18- Ponte sobre o Rio Gilão na ligação do Largo da 

Caracolinha à Rua do Cais - 4.ª Revisão de preços provisória; 
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 Proposta n.º138/2020/CM - Protocolo de colaboração entre o Município de Tavira e Associação 

Sociedade São Vicente de Paulo de Portugal, Conferência da Virgem Santíssima de Tavira; 

 Proposta n.º139/2020/CM - Atribuição de apoio à Cruz Vermelha Portuguesa (Centro 

Humanitário de Tavira); 

 Proposta n.º140/2020/CM - 03-Emp/18 - Ponte sobre o Rio Gilão na ligação do Largo da 

Caracolinha à Rua do Cais - Trabalhos complementares, trabalhos a menos e minuta de contrato 

(4.º adicional); 

 Proposta n.º141/2020/CM - 09-Emp/18 - Obras de Conservação nas Piscinas Municipais de Tavira 

- Prorrogação de Prazo da Empreitada e Aprovação dos planos de trabalho, mão-de-obra, 

equipamentos e pagamentos; 

 Proposta n.º142/2020/CM - Protocolo de colaboração entre o Município de Tavira e a Associação 

Dignitude - Programa de Emergência abem - COVID - 19. 

Reunião de 02 de junho 

 Proposta n.º144/2020/CM - Revogação da deliberação que determinou a abertura do 

procedimento para a concessão de exploração dos estabelecimentos existentes no Parque de 

Campismo da Ilha de Tavira - proposta n.º 112/2020/CM; 

 Proposta n.º145/2020CM - Atribuição de apoio à Ser Igual - Associação de Serviços Especiais de 

Reabilitação e Igualdade - obras no edificado; 

 Proposta n.º146/2020/CM - 01-Emp/19 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE 

VIÁRIA DO CONCELHO DE TAVIRA - Caminhos Municipais na Freguesia da Conceição e Cabanas de 

Tavira - Lote 3 - Prorrogação de Prazo da Empreitada e Aprovação dos Planos de Trabalhos, de 

Pagamentos e Cronograma Financeiro; 

 Proposta n.º151/2020/CM - 06-Emp/20 - Obras de Conservação em Edifícios de Habitação Social 

- Horta do Carmo e Atalaia - Abertura de Procedimento; 

 Proposta n.º152/2020/CM - Anulação de apoio financeiro ao G.A.T.O - Grupo de Ajuda a 

Toxicodependentes, concedido através da através da proposta n.º 7/2020/CM; 

 Proposta n.º153/2020/CM - Regulamento municipal para remoção de veículos em situação de 

abandono ou estacionamento abusivo ou indevido - consulta pública; 
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 Proposta n.º154/2020/CM - Adenda ao protocolo celebrado com entre o Município de Tavira e a 

ABSOL - Associação Beleza Solidária, em 13 de fevereiro de 2019; 

 Proposta n.º156/2020/CM - Alteração à tabela de preços - livro "A Principal do Reino do Algarve 

- Tavira nos séculos XV e XVI"; 

 Proposta n.º157/2020/CM - Atribuição de apoio à Academia Sénior de Aprendizagem e 

Solidariedade de Tavira - Projeto de execução da saída de emergência; 

 Proposta n.º158/2020/CM - Prorrogação de isenções - Medidas de apoio a agentes económicos e 

grupos sociais mais desfavorecidos, no âmbito do plano de prevenção da pandemia COVID 19; 

 Proposta n.º159/2020/CM - Prestação de contas | 2019. 
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V. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 
 

 
*Apoio em espécie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proposta Entidade Âmbito Objeto

130/2020/CM Fundação Irene Rolo social iniciativa "Chef à Porta" 5 720,00 €                      

131/2020/CM
Associação IN LOCO, de Intervenção, Formação

e Estudos para o Desenvolvimento Local
cultural projeto - "O Prato Certo"; 2 967,42 €                      

132/2020/CM 
Almargem - Associação de defesa do património 

cultural e ambiental do Algarve
cultural projeto Via Algarviana                        3 511,19 € 

133/2020/CM Associação Pró-Partilha e Inserção do Algarve cultural apoio a atividade                      10 000,00 € 

134/2020/CM Tavira Natação Clube desportivo apoio a atividade 3 360,00 €                      

135/2020/CM
Associação para o Desenvolvimento Integrado da 

Baixa de Tavira - UAC de Tavira
cultural

apoio a atividade
130 000,00 €                 

138/2020/CM

Associação Sociedade São Vicente de Paulo de 

Portugal, Conferência da Virgem Santíssima de 

Tavira

cultural

apoio a atividade

25 000,00 €                    

139/2020/CM
Cruz Vermelha Portuguesa (Centro Humanitário 

de Tavira)
social

apoio alimentar a famílias em situação ou 

risco de vulnerabilidade
25 000,00 €                    

145/2020/CM
Ser Igual - Associação de Serviços Especiais de 

Reabilitação e Igualdade
social obras no edificado 732,66 €                         

154/2020/CM ABSOL - Associação Beleza Solidária social apoio a atividade 3 000,00 €                      

157/2020/CM
Academia Sénior de Aprendizagem e 

Solidariedade de Tavira
projeto de execução da saída de emergência 1 050,00 €                      

210 341,27 €                 

Valor

TOTAL
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VI. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

 O saldo de tesouraria em 02 de junho é de € 19.871.869; 

 

 O valor de documentos de despesa por regularizar é de € 399.299; 

 

 O valor em dívida com empréstimos – € 5.613.969. 
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VII. PROCESSOS JUDICIAIS / RECLAMAÇÕES / RECURSOS HIERÁRQUICOS 

PENDENTES/REGULAMENTOS 

 
 

 

Procedimentos/Tipos Tribunal/Entidade
Ponto de situação                               

em 02 de junho de 2020

Contraordenações em curso Câmara Municipal de Tavira 177

Contraordenações resolvidas 

(desde 30.04.2020)
Câmara Municipal de Tavira 18

Processos de contraordenação 

resolvidos em 2020
Câmara Municipal de Tavira 157

Impugnações judiciais decisões 

proferidas em PCO
Tribunal Judicial de Tavira 14

Execuções para pagamento de coima Tribunal Judicial de Tavira 18

Contencioso Administrativo Todas as instâncias 58

Contencioso Penal Todas as instâncias 15

Contencioso Cível Todas as instâncias 11

PCO (s) contra o Município Diversos 2

Recursos Hierárquicos Câmara Municipal de Tavira 0

Reclamações em curso no CIAC Câmara Municipal de Tavira 9

Casos resolvidos /CIAC 

(desde 30.04.2020)
Câmara Municipal de Tavira 4

Regulamentos elaborados / 

alterados
0


