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Edital n.º  14/2021 

Ana Paula Fernandes Martins 

Presidente da Câmara 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 

reunião ordinária de Câmara Municipal, realizada no dia 09 de março de 2021, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

1. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 39/2021/CM - 04-Emp/17 - Reabilitação do Cine Teatro 

António Pinheiro - 6.ª Revisão de Preços Provisória; 

2. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 40/2021/CM - 01/2020/188 - Maria Cristina Correia Simões 

da Silva Reis - Dispensa da dotação dos lugares de estacionamento, nos termos da alínea b) do n.º 4 do 

artigo 61.º do regulamento do Plano de Urbanização de Tavira, referente ao imóvel sito na avenida Dr. 

Mateus Teixeira de Azevedo, n.º 56, em Tavira; 

3. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 43/2021/CM - Atribuição de apoio à Academia Sénior de 

Aprendizagem e Solidariedade de Tavira | 2021; 

4. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 44/2021/CM - 01-Emp/21 - Obras de Conservação em 

Edifícios de Habitação Social - Horta do Carmo e Atalaia - Abertura de Procedimento; 

5. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 45/2021/CM - Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa - 

Revogação da deliberação que recaiu sob a proposta n.º 227/2020/CM e aceitação das competências e 

delegação na CI-AMAL; 

6. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 46/2021/CM - 01/2019/142 - Maria Doroteia Dominguez 

Baracho Saleiro - Dispensa da dotação dos lugares de estacionamento, nos termos das alíneas a) e b) do 

n.º 4 do artigo 61.º do regulamento do Plano de Urbanização de Tavira, referente ao imóvel sito na Rua 

dos Pelames, n.º 3, em Tavira; 

7. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 47/2021/CM - Concurso Público para a concretização de um 

Núcleo de Desenvolvimento Turístico na Unidade Territorial do Barrocal e Litoral Sul; 

8. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 48/2021/CM - 01/2019/63 - Groom Invest, Lda. - Dispensa da 

dotação dos lugares de estacionamento, nos termos das alíneas a) e d) do n.º 4 do artigo 61.º do 
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regulamento do Plano de Urbanização de Tavira, referente ao imóvel sito na Travessa da Feira, n.º 15, 

em Tavira; 

9. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 50/2021/CM - Atribuição de apoio à Associação Acção, 

Liberdade, Desenvolvimento, Educação, Investigação, Ambiente - ALDEIA; 

10. Aprovada por maioria a Proposta n.º 51/2021/CM - 2.ª alteração permutativa ao Orçamento de 2021; 

11. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 52/2021/CM - Atribuição de apoio financeiro | Centro 

Paroquial de Cachopo; 

12. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 54/2021/CM - Atribuição de apoio ao Centro Social de Santo 

Estêvão - aquisição de máquina de lavar roupa Industrial; 

13. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 55/2021/CM - Atribuição de apoio à Associação Âncora - 

Centro Comunitário de Santa Luzia| aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado; 

14. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 56/2021/CM - Contrato de cedência de utilização de espaço 

entre a Lidl Portugal e o Município de Tavira; 

15. Aprovada por unanimidade a Proposta n.º 57/2021/CM - 01/2018/9 - Séqua - sociedade de construções, 

Lda. - No âmbito do Plano de Urbanização de Tavira - Aprovação da proposta de reconstrução do 

edifício apresentada, no que diz respeito ao alinhamento dos planos das fachadas, nos termos dos n.ºs 

4 e 5 dos artigos 20.º conjugado com os n.ºs 1, 3 e 7 do artigo 71. º e da dispensa da dotação dos 

lugares de estacionamento, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 61.º do regulamento. 
 

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, 09 de março de 2021 

 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 

 

 

 
 
 
Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autografada. 
 
 
 


		App AIRC
	2021-03-09T23:29:02+0000
	ANA PAULA FERNANDES MARTINS




