CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA
(Mandato 2017-2021)

Reunião n.º 6/2021
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 9 de março 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;



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

Propostas:
1. Proposta n.º 39/2021/CM - 04-Emp/17 - Reabilitação do Cine Teatro António Pinheiro - 6.ª Revisão
de Preços Provisória;
2. Proposta n.º 40/2021/CM - 01/2020/188 - Maria Cristina Correia Simões da Silva Reis - Dispensa da
dotação dos lugares de estacionamento, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 61.º do
regulamento do Plano de Urbanização de Tavira, referente ao imóvel sito na avenida Dr. Mateus
Teixeira de Azevedo, n.º 56, em Tavira;
3. Proposta n.º 43/2021/CM - Atribuição de apoio à Academia Sénior de Aprendizagem e
Solidariedade de Tavira | 2021;
4. Proposta n.º 44/2021/CM - 01-Emp/21 - Obras de Conservação em Edifícios de Habitação Social Horta do Carmo e Atalaia - Abertura de Procedimento;
5. Proposta n.º 45/2021/CM - Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa - Revogação da
deliberação que recaiu sob a proposta n.º 227/2020/CM e aceitação das competências e
delegação na CI-AMAL;
6. Proposta n.º 46/2021/CM - 01/2019/142 - Maria Doroteia Dominguez Baracho Saleiro - Dispensa
da dotação dos lugares de estacionamento, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 61.º
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do regulamento do Plano de Urbanização de Tavira, referente ao imóvel sito
na Rua dos Pelames, n.º 3, em Tavira;
7. Proposta n.º 47/2021/CM - Concurso Público para a concretização de um Núcleo de
Desenvolvimento Turístico na Unidade Territorial do Barrocal e Litoral Sul;
8. Proposta n.º 48/2021/CM - 01/2019/63 - Groom Invest, Lda - Dispensa da dotação dos lugares de
estacionamento, nos termos das alíneas a) e d) do n.º 4 do artigo 61.º do regulamento do Plano de
Urbanização de Tavira, referente ao imóvel sito na Travessa da Feira, n.º 15, em Tavira;
9. Proposta n.º 50/2021/CM - Atribuição de apoio à Associação Acção, Liberdade, Desenvolvimento,
Educação, Investigação, Ambiente - ALDEIA;
10. Proposta n.º 51/2021/CM - 2.ª alteração permutativa ao Orçamento de 2021;
11. Proposta n.º 52/2021/CM - Atribuição de apoio financeiro | Centro Paroquial de Cachopo;
12. Proposta n.º 54/2021/CM - Atribuição de apoio ao Centro Social de Santo Estêvão - aquisição de
máquina de lavar roupa Industrial;
13. Proposta n.º 55/2021/CM - Atribuição de apoio à Associação Âncora - Centro Comunitário de
Santa Luzia| aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado;
14. Proposta n.º 56/2021/CM - Contrato de cedência de utilização de espaço entre a Lidl Portugal e o
Município de Tavira;
15. Proposta n.º 57/2021/CM - 01/2018/9 - Séqua - sociedade de construções, Lda. - No âmbito do
Plano de Urbanização de Tavira - Aprovação da proposta de reconstrução do edifício apresentada,
no que diz respeito ao alinhamento dos planos das fachadas, nos termos dos n.ºs 4 e 5 dos artigos
20.º conjugado com os n.ºs 1, 3 e 7 do artigo 71.-º e da dispensa da dotação dos lugares de
estacionamento, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 61.º do regulamento.
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 08 de março 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, 04 de março de 2021
A Chefe de Divisão de Administração,
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