CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA
(Mandato 2017-2021)

Reunião n.º 5/2021
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 23 de fevereiro 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 autorizados pela Presidente da Câmara Municipal, no âmbito das
competências delegadas;



Declarações referente aos compromissos plurianuais e de pagamentos e recebimentos em atraso;



Relação de procedimentos autorizados pelo Vereador do Urbanismo, Planeamento e Ambiente,
no âmbito da competência subdelegada.

Propostas
1. Proposta n.º 31/2021/CM - Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento - Revogação de
apoio;
2. Proposta n.º 33/2021/CM - 01/2020/53 - Nils Axel Bengtsson - Dispensa da dotação dos lugares
de estacionamento, nos termos da alínea d) do n.º 4 do artigo 61.º do regulamento do Plano de
Urbanização de Tavira, em imóvel sito na rua Amália Rodrigues;
3. Proposta n.º 34/2021/CM - Renovação do protocolo de colaboração celebrado entre o Município
de Tavira e a Associação Sociedade São Vicente de Paulo de Portugal - Conferência da Virgem
Santíssima de Tavira;
4. Proposta n.º 35/2021/CM - 03-Emp/18 - Ponte sobre o Rio Gilão na ligação do Largo da
Caracolinha à Rua do Cais - Revisão de preços provisória;
5. Proposta n.º 36/2021/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD 2021 - Tavira Natação
Clube;
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6. Proposta n.º 37/2021/CM - Concurso Público - Fornecimento de Refeições (Estabelecimentos do
Pré-Escolar e 1.º Ciclo) 3 Anos Letivos: 2021-2024 - Repartição de Encargos e Abertura de
Procedimento;
7. Proposta n.º 38/2021/CM - Protocolo de colaboração entre os Municípios de Tavira e Olhão Ratificação de ato.

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 22 de fevereiro 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, 18 de fevereiro de 2021
A Chefe de Divisão de Administração,
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