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CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA 
(Mandato 2017-2021) 

Reunião n.º 27/2020  

 
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 2 de dezembro de 2020, 

pelas 15:00 horas, no Salão dos Paços do Concelho.  

Informações 
 

 Despacho n.º 173/2020 - Medidas a adotar, no âmbito da prevenção e controlo da pandemia 

da doença COVID-19, na sequência da determinação de Tavira como concelho de risco 

elevado; 

 Despacho n.º 175/2020 - Medidas a adotar, no âmbito da prevenção e controlo da pandemia 

da doença COVID-19, na sequência da determinação de Tavira como concelho de risco 

elevado - Horários de funcionamento e de atendimento dos serviços; 

 Despacho n.º 182/2020 - Tolerância de ponto - dias 30 de novembro e 07 de dezembro de 

2020; 

 Relação de procedimentos realizados ao abrigo da autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais - Proposta n.º 254/2019/CM; 

 Relação de procedimentos autorizados pelo Vereador do Urbanismo, Planeamento e 

Ambiente, no âmbito da competência subdelegada; 

 Relatório de Gestão do Município de Tavira – 1.º semestre do exercício de 2020. 

Propostas 
 

1. Proposta n.º 339/2020/CM - Revogação da proposta n.º 84/2020/CM - apoio atribuído no 

âmbito do RMAAD - Associação Nacional de Desporto para Deficiência Intelectual; 

2. Proposta n.º 340/2020/CM - 15ª alteração orçamental permutativa | Orçamento 2020; 

3. Proposta n.º 341/2020/CM - Atribuição de apoio à Associação Uma Porta Amiga; 

4. Proposta n.º 343/2020/CM - Derrama a incidir sobre o lucro tributável de 2020; 

5. Proposta n.º344/2020/CM - Determinação das taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI) 2021 - Vereadores do Partido Social Democrata; 
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6. Proposta n.º 345/2020/CM - Imposto municipal sobre imóveis (IMI); 

7. Proposta n.º 346/2020/CM - Determinação da participação variável no IRS 2021 - Vereadores 

do Partido Social Democrata; 

8. Proposta n.º 347/2020/CM - Participação variável no IRS; 

9. Proposta n.º 348/2020/CM - Alteração à estrutura orgânica dos Serviços Municipais e 

respetivo regulamento; 

10. Proposta n.º 349/2020/CM - Orçamento Municipal e Mapa de Pessoal para o ano 2021; 

11. Proposta n.º 350/2020/CM - 04-Emp/20 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA 

REDE VIÁRIA DO CONCELHO - Caminhos Municipais na Freguesia de Tavira e na Freguesia da 

Luz de Tavira e Santo Estêvão - Adiantamentos; 

12. Proposta n.º 351/2020/CM - 01/2019/182 -  Christine Louise M. Seutin  -  Dispensa da 

dotação dos lugares de estacionamento, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 61.º 

do regulamento do Plano de Urbanização de Tavira; 

13. Proposta n.º 352/2020/CM - 01/2019/181 -  Christine Louise M. Seutin  -  Dispensa da 

dotação dos lugares de estacionamento, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 61.º 

do regulamento do Plano de Urbanização de Tavira; 

14. Proposta n.º 353/2020/CM - Atribuição de apoio ao Centro Paroquial de Cachopo; 

15. Proposta n.º 354/2020/CM - Alteração ao regulamento do regime de acesso, atribuição e 

gestão do parque habitacional; 

16. Proposta n.º 355/2020/CM - Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Cachopo para 

realização de obras de conservação e beneficiação no Polo de Cachopo do ACES ALGARVE III - 

Sotavento; 

17. Proposta n.º 356/2020/CM - Alteração à tabela de preços; 

18. Proposta n.º 357/2020/CM - Atribuição de apoio à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 

de Tavira; 

19. Proposta n.º 358/2020/CM - Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento - Atribuição de 

Apoios. 

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

Paços do Concelho, 26 de novembro de 2020  
 

A Chefe de Divisão de Administração, 
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