CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

(Mandato 2017-2021)

Reunião n.º 7/2020
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 do órgão executivo, a ter lugar no dia 31 de março de 2020, pelas 10:00
horas, a realizar-se por videoconferência, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março.
Informações
•

•

•

•

Relação de procedimentos autorizados pela Presidente da Câmara Municipal, no âmbito da
competência delegada;
Relação de procedimentos autorizados pelo Vereador do Urbanismo, Planeamento e
Ambiente, no âmbito da competência subdelegada;
Despacho n.º37/2020 - Medidas preventivas para prevenção e controlo de infeção pelo novo
Coronavírus (COVID-19);
Despacho n.º44/2020 - Reforço das medidas preventivas para prevenção e controlo de
infeção pelo novo Coronavírus COVID-19.

Propostas

1. Proposta n.º87/2020/CM - Aprovação do Plano de contingência no âmbito da prevenção e
controlo de infeção por novo Coronavírus COVID-19 para os serviços da Câmara Municipal de
Tavira - Ratificação de despacho;
2. Proposta n.º86/2020/CM - Concurso interno de acesso geral para o lugar de 2.º Comandante
dos Bombeiros Municipais;
3. Proposta n.º88/2020/CM - 5.ª Alteração Permutativa Orçamento/2020;
4. Proposta n.º89/2020/CM - Atribuição de apoio à Associação para o Desenvolvimento do
Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve, AD - ABC - Aquisição
de Equipamentos Individuais de Proteção e Ventiladores - COVID-19 - ratificação de
despacho;
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5. Proposta n.º90/2020/CM - Regulamento e Tabela de Taxas - versão final;
6. Proposta n.º91/2020/CM - Minuta de acordo de cessão da posição contratual no contrato de
aquisição de serviços para fornecimento de refeições em estabelecimentos de ensino do préescolar e do 1.º ciclo (4-CPu/17);
7. Proposta n.º92/2020/CM - Alteração de titularidade - loja n.º 11 do Mercado Municipal de
Tavira;
8. Proposta n.º93/2020/CM - 04-Emp/17 - Reabilitação do Cine Teatro António Pinheiro - 3ª
Revisão de Preços Provisória;
9. Proposta n.º94/2020/CM - Início de procedimento e participação procedimental - Projeto de
regulamento do programa municipal de apoio ao arrendamento;
10. Proposta n.º95/2020/CM - 03-Emp/18- Ponte sobre o Rio Gilão na ligação do Largo da
Caracolinha à Rua do Cais - Processo 2019/300.10.001/16 - 2.ª Revisão de preços provisória;
11. Proposta n.º96/2020/CM - 03-Emp/18 - Ponte sobre o Rio Gilão na ligação do Largo da
Caracolinha à Rua do Cais - Processo n.º 2019/300.10.001/16 - Ratificação de despacho Minuta do contrato de trabalhos complementares (3.º adicional);
12. Proposta n.º98/2020/CM - Atribuição de apoio à Cruz Vermelha Portuguesa - Centro
Humanitário de Tavira, por força do impacto da situação epidemiológica do novo
Coronavirus - COVID 19;
13. Proposta n.º 100/2020/CM - 6.ª alteração orçamental permutativa | Orçamento 2020;
14. Proposta n.º102/2020/CM - Isenções - Medidas de apoio a agentes económicos e grupos
sociais mais desfavorecidos, no âmbito do plano de prevenção da pandemia COVID 19.
Paços do Concelho, 26 de março de 2020
A Chefe de Divisão de Administração,
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