CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA
(Mandato 2017-2021)

Reunião n.º 24/2020
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 pública do órgão executivo, a ter lugar no dia 20 de outubro de 2020,
pelas 9:30 horas, no Salão dos Paços do Concelho.
Informações


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.

Propostas
1. Proposta n.º 294/2020/CM - Aquisição de energia elétrica em regime de mercado
liberalizado ao abrigo do Acordo Quadro da AMAL com anúncio de procedimento n.º
10962/2017 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) - Adjudicação e aprovação da minuta do
contrato;
2. Proposta n.º 295/2020/CM - Empreitada para 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 - 2020/300.10.001/18 - lote 3 - alteração à cláusula nona da minuta
do contrato - ratificação de despacho;
3. Proposta n.º 297/2020/CM - Atribuição de apoio financeiro à Associação de Produtores
Florestais da Serra do Caldeirão (APFSC) para execução faixa de gestão de combustível (FGC)
inserida em rede primária localizada na freguesia de Cachopo;
4. Proposta n.º 298/2020/CM - Início de procedimento e participação procedimental - Alteração
ao regulamento do orçamento participativo do Município de Tavira;

1

5. Proposta n.º 299/2020/CM - Atribuição de Apoio no âmbito do RMAAD - Sociedade de Tiro
de Tavira;
6. Proposta n.º 301/2020/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD - Sub-programa 4 Sonâmbulos Futsal Luzense Associação;
7. Proposta n.º 302/2020/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD - CNT - Clube Náutico
de Tavira;
8. Proposta n.º 303/2020/CM - Atribuição de apoio ao Instituto Lusíada de Cultura - Verão em
Tavira 2020;
9. Proposta n.º 304/2020/CM - 13.ª alteração orçamental permutativa | Orçamento de 2020;
10. Proposta n.º 305/2020/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD - Fórmula 1 Heineken
Grande Prémio de Portugal 2020.
Intervenção do público nos, termos do n.º 1 do artigo 16º. do Regimento da Câmara Municipal.

Paços do Concelho, 16 de outubro de 2020
A Chefe de Divisão de Administração,
Digitally signed by ANA CRISTINA
RODRIGUES PALINDRA
Date: 2020.10.16 10:21:07 +01:00
Location: Portugal

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autografada.
Documento assinado digitalmente. Quando impresso, constitui uma cópia autenticada do original, desde que validado pelo selo branco da
câmara municipal.

2

Documento assinado digitalmente. Quando impresso, constitui uma cópia autenticada do original, desde que validado pelo selo branco da
câmara municipal.

3

