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CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA 
(Mandato 2017-2021) 

Reunião n.º 9/2021  

 
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 20 de abril de 2021, pelas 

9:30 horas, no Salão dos Paços do Concelho, 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 
 

 Despacho n.º 69/2021 - Levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à 

pandemia da doença COVID - 19 (2.ª fase); 

 Relação de procedimentos autorizados pela Presidente da Câmara Municipal, no âmbito das 

competências delegadas. 

Propostas 

1. Proposta n.º 96/2021/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD 2021 - Associação 

Cinegética do Marco; 

2. Proposta n.º 97/2021/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD 2021 - Clube Recreio e 

Desporto Santaluziense; 

3. Proposta n.º 98/2021/CM - Candidatura intermunicipal denominada "Fome - Festival de 

Objetivos e Marionetas & Outros Comeres" - autorização para a realização de despesa e 

designação de júri bem como a aprovação das peças do concurso; 

4. Proposta n.º 99/2021/CM - Atribuição de apoio ao Centro Social de Santo Estêvão - 

ampliação de instalações; 

5. Proposta n.º 100/2021/CM - Parecer não vinculativo - Adequação do número de fiscais de 

zonas de estacionamento de duração limitada na cidade de Tavira às necessidades do serviço 

de fiscalização; 

 

 



 

 

 

 

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

2 

 

 
 

6. Proposta n.º 102/2021/CM - Transferência financeira para a CI-AMAL - Comunidade 

Intermunicipal do Algarve, no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART - 

2021); 

7. Proposta n.º 103/2021/CM - Atribuição de prémios para Fase Intermunicipal da 14.ª Edição 

do Concurso Nacional de Leitura; 

8. Proposta n.º 104/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo 

Chefe de Divisão de Ambiente; 

9. Proposta n.º 106/2021/CM - Atribuição de apoio à Associação Âncora - Centro Comunitário 

de Santa Luzia; 

10. Proposta n.º 108/2021/CM - Receção provisória das infraestruturas - Alvará n.º 1/2010 - 

Banco Comercial Português, S.A. - Urb. "Royal Cabanas Beach II" - União das freguesias de 

Conceição e Cabanas de Tavira; 

11. Proposta n.º 109/2021/CM - Receção definitiva das infraestruturas - Alvará n.º 4/2007 - 

Maria João Lagoas Pereira - Urb. "Casas da Praia " - União das freguesias de Conceição e 

Cabanas de Tavira; 

12. Proposta n.º 111/2021/CM - 3.ª alteração permutativa ao Orçamento de 2021; 

13. Proposta n.º 112/2021/CM - Atribuição de apoio às associações culturais do concelho de 

Tavira - 2021; 

14. Proposta n.º 113/2021/CM - Generalização do acesso gratuito às refeições escolares (Pré-

Escolar e 1.º Ciclo); 

15. Proposta n.º 114/2021/CM - Atribuição de suplemento remuneratório de penosidade e 

insalubridade - artigo 24.º da Lei n.º 75.º-B/2020, de 30 de dezembro (LOE para 2021) e 

primeira alteração ao Mapa de Pessoal - Ano 2021; 

16. Proposta n.º 115/2021/CM - Atribuição de apoio à Teia d‘Impulsos - Associação Social, 

Cultural e Desportiva no âmbito do evento gastronómico Rota do Petisco 2021; 

17. Proposta n.º 116/2021/CM - Não aceitação da proposta de recursos e da transferência de 

competências para o ano de 2021 - Ação Social; 

18. Proposta n.º 117/2021/CM - ATAI - Associação Tavirense de Apoio ao Imigrante - Resolução 

do contrato de comodato, celebrado em 06 de maio de 2003 e do protocolo, celebrado em 

25 de março de 2006; 

19. Proposta n.º 118/2021/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; 
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20. Proposta n.º 119/2021/CM - Doação de fragmentos de cerâmica arqueológica romana, ao 

Município de Tavira; 

21. Proposta n.º 120/2021/CM - Doação de uma espada medieval cristã ao Município de Tavira. 

 
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 19 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, 15 de abril de 2021  
 

A Chefe de Divisão de Administração, 
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