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CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA 
(Mandato 2017-2021) 

Reunião n.º 7/2021  

 
Ordem do dia 

Nos termos do artigo n.º 53 do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comunico a ordem do 

dia para a reunião ordinária pública do órgão executivo, a ter lugar no dia 23 de março de 2021, pelas 

9:30 horas, por videoconferência, nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 

atendendo à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-

19.  

Informações 
 

 Informação n.º 1897/2021 - Atividade CNE - Agrupamento 100 Tavira; 

 Informação n.º 2077/2021 - Listagens nominais de atribuição de VSE (Vouchers de 

Suplemento Essencial) dezembro de 2020 - (Divisão de Assuntos e Sociais e Conferência da 

Virgem Santíssima de São Vicente de Paulo); 

 Informação n.º 2089/2021 - Listagens nominais de atribuição de VSE (Vouchers de 

Suplemento Essencial) Meses: janeiro e fevereiro de 2021; 

 Relação de procedimentos autorizados pela Presidente da Câmara Municipal, no âmbito das 

competências delegadas; 

 Relação de procedimentos autorizados pelo Vereador do Urbanismo, Planeamento e 

Ambiente, no âmbito da competência subdelegada; 

 Despacho n.º 55/2021 - Levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à 

pandemia da doença COVID - 19 (1.ª fase). 

 
Propostas 
 

1. Proposta n.º 60/2021/CM - Protocolo de colaboração entre o Município de Tavira e a ABSOL - 

Associação Beleza Solidária; 

2. Proposta n.º 61/2021/CM - Atribuição de apoio à Associação dos Escoteiros de Portugal - 

Grupo 273 Tavira - Requalificação da sua sede; 
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3. Proposta n.º 62/2021/CM - Atribuição de apoio ao Corpo Nacional de Escutas C N E 

Escutismo Católico Português - Agrupamento 100 de Tavira; 

4. Proposta n.º 63/2021/CM - Protocolo de adesão com a CP - Comboios de Portugal, E.P.E., 

relativa à e _requisição de passe mensal e títulos de transporte para munícipes com 

problemáticas de saúde; 

5. Proposta n.º 64/2021/CM - Acordo de colaboração entre o Município de Tavira e o Instituto 

da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. | Ratificação de ato; 

6. Proposta n.º 65/2021/CM - Protocolo de colaboração entre o Município de Tavira e a 

Associação Dignitude - programa de Emergência abem: COVID-19; 

7. Proposta n.º 66/2021/CM - Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento - Revogação de 

apoio; 

8. Proposta n.º 67/2021/CM - 01/2020/229 - Upi Lisbon 12, S.A. - No âmbito do Plano de 

Urbanização de Tavira - Dispensa da dotação dos lugares de estacionamento, nos termos das 

alíneas a), b) e d) do n.º 4 do artigo 61.º do regulamento; 

9. Proposta n.º 68/2021/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 - Lotes 2, 4 e 5 - Adiantamentos; 

10. Proposta n.º 69/2021/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 - Lotes 1, 2, 3, 4 e 5 - Aprovação dos Planos de Trabalhos, Mão-de-

obra, Equipamentos, Pagamentos, Cronogramas Financeiros e Desenvolvimento dos Planos 

de Segurança e Saúde e Planos de Sinalização Temporária; 

11. Proposta n.º 70/2021/CM - 01/2019/233 - Brucenz Investimentos Imobiliários Unipessoal, 

Lda. - Dispensa da dotação dos lugares de estacionamento público, nos termos das alíneas c) 

e d) do n.º 4 do artigo 61.º do regulamento do Plano de Urbanização de Tavira; 

12. Proposta n.º 71/2021/CM - 01/2021/1 - Diogo Pereira Coutinho Ortigão Ramos - Dispensa da 

dotação dos lugares de estacionamento, nos termos das alíneas a) do n.º 4 do artigo 61.º do 

Regulamento do Plano de Urbanização de Tavira; 

13. Proposta n.º 72/2021/CM - 01/2020/240 - Groom Invest, Lda. - 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; 

14. Proposta n.º 73/2021/CM - 01/2020/76 - Maria Edite Oliveira Gonçalves de Amaral - 

Dispensa da dotação dos lugares de estacionamento, nos termos das alíneas b) e d) do n.º 4 

do artigo 61.º do Regulamento do Plano de Urbanização de Tavira; 
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15. Proposta n.º 74/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo 

Chefe de Divisão de Turismo, Cultura, Património e Museus; 

16. Proposta n.º 75/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo de 

Chefe de Divisão de Planeamento, Inovação e Empreendedorismo; 

17. Proposta n.º 76/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo de 

Chefe da Unidade de Recursos Humanos, unidade orgânica flexível de 3.º grau. 

 
Intervenção do público nos, termos do n.º 1 do artigo 16º. do Regimento da Câmara Municipal. 

A reunião compreende um período de intervenção do público para apresentação de assuntos de 

interesse municipal e pedidos de esclarecimentos. Assim, e uma vez que a reunião vai decorrer por 

videoconferência, via ZOOM, aqueles cidadãos que pretendam colocar alguma questão na reunião, 

devem demonstrar essa intenção até às 15 horas do dia 22 de março de 2021, para o email: 

divisaoadministracao@cm-tavira.pt, no sentido de no dia da reunião ser disponibilizada a credencial 

para intervenção. 

Paços do Concelho, 18 de março de 2021  
 

A Chefe de Divisão de Administração, 
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