CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA
(Mandato 2017-2021)

Reunião n.º 16/2020
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 extraordinária pública do órgão executivo, a ter lugar no dia 21 de julho de 2020,
pelas 9:30 horas, no Salão dos Paços do Concelho.
Propostas:
1. Proposta n.º 216/2020/CM - Alteração pontual ao regulamento do regime de acesso,
atribuição e gestão do parque habitacional;
2. Proposta n.º 217/2020/CM - Revogação de apoio atribuído à Associação José Afonso - Núcleo
de Tavira - exposição sobre a vida e obra de José Afonso (Proposta nº. 203/2019/CM);
3. Proposta n.º 218/2020/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD - Clube de Ciclismo de
Tavira;
4. Proposta n.º 221/2020/CM - Contrato de parceria entre o Instituto Lusíada de Cultura e o
Município de Tavira;
5. Proposta n.º 222/2020/CM - Alteração à tabela de preços;
6. Proposta n.º 223/2020/CM - Atribuição de apoio o âmbito do RMAAD 2020 - Ginásio Clube
de Tavira;
7. Proposta n.º 224/2020/CM - 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal e ao Plano de Recrutamento
para 2020;
8. Proposta n.º 225/2020/CM - Aquisição de energia elétrica em regime de mercado
liberalizado ao abrigo do Acordo Quadro da AMAL com anúncio de procedimento
nº10962/2017 do Diário da Republica, II série, n.º 248 de 28 de dezembro de 2017 e no JOUE
S250 de 30 de dezembro, para instalações alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTN), Baixa
Tensão Especial (BTE) e Média Tensão (MT) - Aprovação do procedimento e dos
compromissos plurianuais;
9. Proposta n.º 226/2020/CM - 01-Emp/20 - Requalificação da Rua Capitão Jorge Ribeiro em
Cabanas de Tavira - Esclarecimento ao projeto;
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10. Proposta n.º 227/2020/CM - Protocolo de colaboração técnica e financeira, no âmbito do
Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto;
11. Proposta n.º 228/2020/CM - Prestação de contas consolidadas 2019.
Intervenção do público nos, termos do n.º 1 do artigo 16º. do Regimento da Câmara Municipal.
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