CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA
(Mandato 2017-2021)

Reunião n.º 3/2021
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 extraordinária pública do órgão executivo, a ter lugar no dia 2 de fevereiro de
2021, pelas 16:30 horas, a realizar-se por videoconferência, nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 1A/2020, de 19 de março, atendendo à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-19.

Propostas:
1. Proposta n.º 19/2021/CM - Acordo para a Constituição de Agrupamento de Entidades
Adjudicantes com vista à realização do procedimento de aquisição de serviços de
comunicação para a divulgação dos espetáculos do FOME - Festival de Objetivos e
Marionetas & Outros Comeres - para o ano 2021;
2. Proposta n.º 20/2021/CM - Suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Tavira e
estabelecimento de medidas preventivas - Ampliação do cemitério municipal de Tavira;
3. Proposta n.º 21/2021/CM - Estratégia Local de Habitação 2021-2030 | Tavira;
4. Proposta n.º 23/2021/CM - Contrato-programa entre o Município de Tavira e a Associação
para o Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira - UAC de Tavira 2021;
5. Proposta n.º 24/2021/CM - Prorrogação de isenções - Medidas de apoio a agentes
económicos e grupos sociais mais desfavorecidos, no âmbito do plano de prevenção da
pandemia COVID 19.
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 12 horas do dia 02 de fevereiro de 2021, para o email:
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divisaoadministracao@cm-tavira.pt, no sentido de no dia da reunião ser disponibilizada a credencial
para intervenção.
Paços do Concelho, 29 de janeiro de 2021
A Chefe de Divisão de Administração,
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