CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

(Mandato 2017-2021)

Reunião n.º 8/2020
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 21 de abril de 2020, pelas 10:00
horas, a realizar-se por videoconferência, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei 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.

Propostas
•

•

•

•
•

•

Proposta n.º104/2020/CM - Reabilitação do Cine Teatro António Pinheiro - Aprovação de
novo planeamento e repartição de encargos;
Proposta n.º107/2020/CM - Concurso Público para concessão do direito de exploração do
Bar da Biblioteca Municipal de Tavira - Biblioteca Álvaro de Campos - Abertura de
procedimento, aprovação das peças e nomeação do júri;
Proposta n.º108/2020/CM - Anulação de dívida em execução fiscal em nome de Lara Correia
Lucas;
Proposta n.º109/2020/CM - 7.ª alteração orçamental permutativa | Orçamento 2020;
Proposta n.º110/2020/CM - Atribuição de apoio à AD - ABC - Associação para o
Desenvolvimento do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve,
no âmbito do reforço de aquisição de material e equipamentos para prevenção, contenção,
mitigação e tratamento de infeção epidemiológica por COVID-19 - ratificação de despacho;
Proposta n.º111/2020/CM - Início de procedimento e participação procedimental - Projeto
de regulamento municipal para remoção de veículos em situação de abandono ou
estacionamento abusivo ou indevido;
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•

Proposta n.º112/2020/CM - Concurso Público para a concessão de exploração dos
estabelecimentos integrados no parque de campismo da ilha de Tavira 2020;

•

Proposta n.º114/2020/CM - Mapa de fluxos de caixa e 1.ª alteração modificativa ao
Orçamento de 2020.

Paços do Concelho, 16 de abril de 2020
A Chefe de Divisão de Administração,
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