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CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA 
(Mandato 2017-2021) 

Reunião n.º 8/2021  

 
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 6 de abril 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 

 Relação de procedimentos realizados ao abrigo da autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais - Proposta n.º 254/2019/CM; 

 Relatório das atividades desenvolvidas no âmbito do Contrato-Programa celebrado entre o 

Município de Tavira e a Associação para o Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira - 

UAC Tavira para o ano 2020. 

 
Propostas 

 Proposta n.º 80/2021/CM - 01-Emp/19 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE 

VIÁRIA DO CONCELHO DE TAVIRA - Caminhos Municipais na Freguesia da Conceição e 

Cabanas de Tavira - Lotes 1 e 2 - Aprovação de revisão de preços provisória; 

 Proposta n.º 81/2021/CM - Atribuição de apoio ao G.A.T.O. - Grupo de Ajuda a 

Toxicodependentes; 

 Proposta n.º 82/2021/CM - Revogação parcial do apoio financeiro atribuído ao G.A.T.O - 

Grupo de Ajuda a Toxicodependentes; 

 Proposta n.º 85/2021/CM - Receção provisoria da ampliação das infraestrutura - Alvará n.º 

3/2003 - MAGESTICHOMES, Lda. - Urb. "Caminhos de Santiago" - União das Freguesias de 

Tavira; 

 Proposta n.º 86/2021/CM - Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento - Revogação de 

apoio; 
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 Proposta n.º 87/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para 

provimento de cargo Chefe de Divisão de Gestão da Mobilidade, Rede Viária e Transportes; 

 Proposta n.º 88/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo 

Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Manutenção e Logística; 

 Proposta n.º 89/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo 

Chefe de Divisão de Comunicação e Modernização Administrativa; 

 Proposta n.º 90/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo 

Chefe de Divisão de Desporto, Juventude e Saúde; 

 Proposta n.º 91/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD 2021 ao evento 

MOVE.Tavira - Associação Oncológica do Algarve; 

 Proposta n.º 92/2021/CM - Relatórios referentes ao SIADAP 1 - Ano de 2020; 

 Proposta n.º 93/2021/CM - Aquisição de serviços de auditoria externa - Revisor Oficial de 

Contas - Cessão da posição contratual; 

 Proposta n.º 94/2021/CM - Cessação dos Protocolos de colaboração no âmbito do Tavira 

Solidária - Refeições Sociais - Ratificação de ato; 

 Proposta n.º 95/2021/CM - Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa - Aditamento à 

Proposta n.º 45/2021/CM. 

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 05 de abril 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, 31 de março de 2021  
 

A Chefe de Divisão de Administração, 
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