CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA
(Mandato 2017-2021)

Reunião n.º 15/2020
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 pública do órgão executivo, a ter lugar no dia 14 de julho de 2020, pelas
9:30 horas, no Salão dos Paços do Concelho.
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;



Informação n.º 5516/2020 - Listagem de atribuição de VSE (Vouchers de Suplemento
Essencial) junho/2020;



Despacho n.º 84/2020 - Medidas a adotar, na sequência da declaração da situação de alerta,
no âmbito da prevenção e controlo da pandemia da doença COVID-19;



Relação de procedimentos realizados ao abrigo da autorização prévia para a assunção de
compromissos plurianuais - Proposta n.º 254/2019/CM;



Relatório de contas e relatório de governo societário 2019 - Sociedade Polis Litoral Ria
Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa S.A.;



Relatório de atividades e contas - 2019 - Associação para o Desenvolvimento Integrado da
Baixa de Tavira - UAC.

Propostas
1. Proposta n.º201/2020/CM - Plano de Transportes Escolares 2020/2021;
2. Proposta n.º202/2020/CM - Adenda aos protocolos de colaboração financeira no âmbito do
programa Tavira Solidária - Refeições quentes;
3. Proposta n.º204/2020/CM - Atribuição de apoio à Casa do Povo da Luz de Tavira para
aquisição de máquina industrial de lavar e secar roupa;
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4. Proposta n.º205/2020/CM - 03-Emp/18 - Ponte sobre o Rio Gilão na ligação do Largo da
Caracolinha à Rua do Cais - 5.ª Revisão de preços provisória;
5. Proposta n.º206/2020/CM - Atribuição de apoio o âmbito do RMAAD - Clube de Vela de
Tavira;
6. Proposta n.º207/2020/CM - Regulamento do programa municipal de apoio ao arrendamento
- versão final;
7. Proposta n.º 211/2020/CM - Doação de Máscaras Cirúrgicas;
8. Proposta n.º 212/2020/CM - Cedência temporária nos meses de julho e agosto das
instalações da Escola EB1 nº 1 de Tavira à Fundação Irene Rolo para o Campo de Férias
Alcatruz+ - Ratificação de ato;
9. Proposta n.º 213/2020/CM - Atribuição de apoio - Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento
100 Tavira - Vedação para Campo Atividades Escutistas;
10. Proposta n.º 214/2020/CM - Restrição ao horário de funcionamento dos estabelecimentos
de restauração e similares, na sequência da pandemia COVID-19.

Intervenção do público nos, termos do n.º 1 do artigo 16º. do Regimento da Câmara Municipal.

Paços do Concelho, 09 de julho de 2020
A Chefe de Divisão de Administração,
Digitally signed by ANA CRISTINA
RODRIGUES PALINDRA
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Location: Portugal
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