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INTRODUÇÃO
Nos termos da alínea y) do n.º 1 do artigo 35.º, conjugado com a alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º, ambos
do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é da competência do presidente da Câmara Municipal,
remeter, em cada sessão ordinária da Assembleia Municipal, uma informação escrita sobre a atividade
desta e respetiva situação financeira.
Assim, importa levar ao conhecimento da Assembleia Municipal de Tavira, a referida informação escrita,
respeitante ao período compreendido entre 23 de janeiro a 15 de abril de 2021.
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ATIVIDADE MUNICIPAL
I.

EVENTOS

EXPOSIÇÕES
“Tavira Islâmica” [permanente]
Museu Municipal de Tavira | Núcleo Islâmico
Organização: Município de Tavira

"Dieta Mediterrânica - património cultural milenar"
Museu Municipal de Tavira | Palácio da Galeria
Organização: Município de Tavira

Até 10.07 Exposição "Contra-parede"
Local: Museu Municipal de Tavira | Palácio da Galeria Organização: Município de Tavira

Exposição permanente "Vê, Faz e Aprende"
Local: Centro Ciência Viva de Tavira, Convento do Carmo
Organização: Centro Ciência Viva de Tavira

CULTURA
6, 13, 19, 20 e 27 de fevereiro | 13 de março I Música nas Igrejas
Local: evento online
Organização: Academia de Música de Tavira

8 a 12 de março I Semana da Leitura (formato online)
Local: Facebook do Município de Tavira e site da Rede de Bibliotecas de Tavira
Organização: Município de Tavira e Rede de Bibliotecas de Tavira
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18 e 25 de março | 8, 14, 15 e 23 de abril I Festival A Palavra entre as Artes (FaPA)
Local: Evento online
Organização: Associação Internacional de Paremiologia (AIP-IAP)

20 de março I Concerto de Primavera - recital de poesia e harpa pelo ator Vitor de Sousa e a harpista
Emanuela Nicoli
Local: Facebook do Município
Organização: Município de Tavira

3 de abril I Concerto de Páscoa on-line | Francisco Sassetti e Ângela Silva
Local: Evento on-line - Facebook do Município
Organização: Município de Tavira

13 a 20 de abril I Concurso Nacional de Leitura – fase intermunicipal do algarve
Local: Evento online
Organização: Município de Tavira

OUTRAS INICIATIVAS
19 de fevereiro I Webinar – Tavira apoia a Economia
Local: Evento online
Organização: Associação para o Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira

14 de março I Rota do Atum-Barril
Local: Praia do Barril
Organização: Lais de Guia – Associação Cultural do Património Marítimo

17 de março I Webinar “Covid-19: Informar, desmistificar, compreender”
Local: Evento online
Organização: Município de Tavira
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23 a 25 de abril I Comemorações do 25 de Abril - programação online
23 de abril | Domingos & Amigos
24 de abril | Performance pela Armação do Artista e a Performance pela Corpo de Hoje
25 | Hastear das bandeiras
Intervenções da Presidente da Câmara Municipal, Ana Paula Martins, do Presidente da Assembleia
Municipal, José Baía, e dos representantes dos partidos políticos com assento nos órgãos
Autárquicos - transmissão online
Concerto - Orquestra de Jazz do Algarve convida Ana Lains
Local: Evento online - Facebook do Município
Organização: Município de Tavira
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II.

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (CONTRATOS ESCRITOS CELEBRADOS)

Prestação de serviços / fornecimentos
DIA

27/jan

DESIGNAÇÃO

OUTORGANTE

Aquisição de serviços de transportes de alunos com necessidades
educativas especiais

SIMPLY - Viagens e Transportes,
Unipessoal, Lda.

26/jan Aquisição de serviços de limpeza - lote 2

Purgest, Serviços Ambientais, Lda.

27/jan Aquisição de mobiliário e equipamento móvel para habitação social

Idalécio Teixeira & Sónia - Carpintaria,
Lda.

10/fev Aquisição de serviços de limpeza - lote 1
04/mar Aquisição de serviços de manutenção preventiva do centro de dados

Purgest, Serviços Ambientais, Lda.
Smartconnect Tecnologies, Unipessoal,
Lda.

Aquisição de serviços para utilização de uma plataforma eletrónica de
11/mar
ACIN - iCloud Solutions, Lda.
contratação pública
31/mar Aquisição de papeleiras e cinzeiros
Aquisição de serviços especializados de mecânica naval para
reparação da embarcação Medo das Cascas T-71-AL
Aquisição de serviços silvicultura preventiva na abertura da Faixa de
01/abr
Gestão de Combustíveis (FGC)
15/abr Aquisição de tendas de exposição

01/abr

14/abr

Aquisição de serviços de segurança e vigilância de apoio à realização
dos mercados mensais e feiras anuais

VALOR

80 000,00 €
8 072,82 €
74 846,00 €
130 922,10 €
10 200,00 €
5 700,00 €

Prazo de
execução
3 anos ou até
atingir
80.000,00€
1 ano
3 anos ou até
atingir
74.846,00€
1 ano
3 anos
3 anos

Larus - Artigos para construção e
equipamentos, Lda.

41 896,50 €

60 dias

Fuzenautica, Unipessoal, Lda

28 420,00 €

90 dias

73 756,34 €

40 dias

32 905,00 €

60 dias
1 ano ou até
atingir
19.929,00€

Silviguarda, Silvicultura e Transportes,
Lda.
ALG EVENTOS, Lda
B. F. Security, Lda.

TOTAL

19 929,00 €
506 647,76 €

Contrato-Programa
DIA
03/mar

DESIGNAÇÃO
Contrato-Programa para Gestão e Manutenção de Espaços Verdes
Públicos do Concelho de Tavira

OUTORGANTE
Taviraverde - Empresa Municipal de
Ambiente, E. M.

VALOR

Prazo de
execução

2 092 528,82 €

3 anos

VALOR

Prazo de
execução

Receita
120,00 € /
mensal
14 400,00 € /
global

10 anos

Concessão
DIA

01/abr

DESIGNAÇÃO

OUTORGANTE

Concessão do direito de exploração do Bar da Biblioteca Municipal de
Cláudio André Nobre Rodrigues
Tavira - Biblioteca Álvaro de Campos
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III.

EMPREITADAS / OBRAS PUBLICAS

Obras Em Procedimento

03-Emp/21 – OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO –
Arruamentos na Freguesia de Tavira
Valor Base: 728.568,79 €
Prazo de Execução da Obra: 150 dia(s)
Descrição dos trabalhos a executar: Pretende este Município proceder à empreitada de obras de
conservação e beneficiação de arruamentos na cidade de Tavira, na Freguesia de Tavira.
A presente empreitada tem por objeto a execução de trabalhos para a conservação e beneficiação de
diversos arruamentos, através de escavação mecânica para abertura de caixa e colocação de agregado
britado de granulometria extensa com características de base em "tout-venant"; aplicação de misturas
betuminosas densas em regularização da plataforma existente; execução de camada de desgaste em
betão betuminoso; execução de pintura de sinalização de trânsito horizontal; sinalização de trânsito
vertical; melhores condições de acessibilidade, mobilidade e segurança com a criação de passadeiras
rampeadas; melhoramentos na drenagem de águas residuais pluviais; levantamento de caixas de
infraestruturas até à cota final do pavimento e outros trabalhos de melhoramentos.
Situação atual: Aguarda cabimento para posterior abertura do procedimento na plataforma de
contratação pública ACINGOV.
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01-Emp/20 – Requalificação da Rua Capitão Jorge Ribeiro em Cabanas de Tavira
Valor Base: 1.492.658,99 €
Prazo de Execução da Obra: 270 dia(s)
Descrição dos trabalhos a executar: A empreitada pretende assegurar a continuação das recentes
intervenções até à marginal de Cabanas, mantendo os mesmos objetivos de requalificação do espaço
público e de promoção da mobilidade suave; substituição de mobiliário urbano; substituição de redes de
abastecimento de água, águas residuais domésticas e pluviais, bem como das redes de eletricidade e
telecomunicações.
Situação atual: Aguarda visto do Tribunal de Contas.

05-Emp/20 – OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO – Caminhos
Municipais na Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo
Valor Base: 414.672,73 €
Prazo de Execução da Obra: 120 dia(s)
Descrição dos trabalhos a executar: De modo a permitir a circulação de veículos em condições de
segurança, pretende este Município proceder à empreitada de obras de conservação e beneficiação da
rede viária do Concelho de Tavira - Caminhos Municipais na Freguesia de Santa Catarina da Fonte do
Bispo.
Situação atual: Em fase de análise/avaliação de propostas.
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10-Emp/20 – Limpeza de terreno para reposição de legalidade urbanística
Valor Base: 234.039,15 €
Prazo de Execução da Obra: 30 dia(s)
Descrição dos trabalhos a executar: A presente empreitada pretende proceder à reposição da legalidade
urbanística conforme processo iniciado pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve,
porquanto consubstancia uma utilização proibida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março,
na redação atual, onde esta entidade concedeu à Beatriz Salero – Construções Lda., o prazo de 1 ano, até
ao início de 2018 para promover pela reposição da legalidade.
Situação atual: Adjudicado, mas não consignado, em virtude da instauração de uma providência cautelar
17-Emp/20 – OBRAS DE CONSERVAÇÃO NA EM 397 E MONTE DOS CURRAIS
Valor Base: 729.246,23 €
Prazo de Execução da Obra: 900 dia(s)
Descrição dos trabalhos a executar: Obras de conservação na EM 397 e Monte dos Currais, por forma a
permitir a circulação de veículos em condições de segurança.
Situação atual: Em fase de análise/avaliação de propostas.
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19-Emp/20 – Reparação de Calçadas na Rua do Cais e Rua Borda D'Água de Aguiar
Valor Base: 26.380,64 €
Prazo de Execução da Obra: 30 dia(s)
Descrição dos trabalhos a executar: A intervenção prende-se com a reparação de calçadas na Rua do Cais
e na Rua Borda D'Água de Aguiar, em Tavira.
Situação atual: Elaborado o projeto de decisão da adjudicação, o qual propõe a adjudicação à firma
empresa Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A., pelo valor 26.130,74 €, ao qual acresce o IVA à taxa
legal em vigor, num prazo de execução de 30 dias. Aguarda assinatura do contrato escrito.
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Obras em Curso
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 - Lote 3
Descrição dos trabalhos a executar: A presente empreitada tem por objeto a execução de trabalhos para
as reparações de estradas e caminhos municipais na Freguesia de Tavira e na Freguesia da Luz de Tavira
e Santo Estêvão, através de fresagem do pavimento nas zonas de encontro com os caminhos existentes;
aplicação de misturas betuminosas densas em regularização da plataforma existente; execução de
camada de desgaste em betão betuminoso; levantamento e reposição de fiadas de calçada grada
existente junto à faixa de rodagem; recarga de bermas; execução de rede de drenagem de águas pluviais;
execução de valetas revestidas a betão; colocação de guardas de segurança metálicas; levantamento de
caixas de infraestruturas até à cota final do pavimento; marcação de sinalização de trânsito horizontal;
sinalização de trânsito vertical; fornecimento e fixação de lombas redutoras de velocidade em borracha
maciça e limpeza e desobstrução de bocas de lobo e passagens hidráulicas.
Firma Adjudicatária: Tecnovia, S.A.
Valor da adjudicação: 295.996,00 €
Data da adjudicação: 22-09-2020
Data do contrato: 10-11-2020
Data da consignação: 23-03-2021
Prazo de execução da obra: 120 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Em execução.
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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 - Lote 5
Descrição dos trabalhos a executar: A presente empreitada tem por objeto a execução de trabalhos para
as reparações de estradas e caminhos municipais na Freguesia de Tavira e na Freguesia da Luz de Tavira
e Santo Estêvão, através de fresagem do pavimento nas zonas de encontro com os caminhos existentes;
aplicação de misturas betuminosas densas em regularização da plataforma existente; execução de
camada de desgaste em betão betuminoso; levantamento e reposição de fiadas de calçada grada
existente junto à faixa de rodagem; recarga de bermas; execução de rede de drenagem de águas pluviais;
execução de valetas revestidas a betão; colocação de guardas de segurança metálicas; levantamento de
caixas de infraestruturas até à cota final do pavimento; marcação de sinalização de trânsito horizontal;
sinalização de trânsito vertical; fornecimento e fixação de lombas redutoras de velocidade em borracha
maciça e limpeza e desobstrução de bocas de lobo e passagens hidráulicas.
Firma Adjudicatária: José de Sousa Barra & Filhos, Lda.
Valor da adjudicação: 306.985,06 €
Data da adjudicação: 22-09-2020
Data do contrato: 09-11-2020
Data da consignação: 23-03-2021
Prazo de execução da obra: 120 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Em execução.
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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 - Lote 4
Descrição dos trabalhos a executar: A presente empreitada tem por objeto a execução de trabalhos para
as reparações de estradas e caminhos municipais na Freguesia de Tavira e na Freguesia da Luz de Tavira
e Santo Estêvão, através de fresagem do pavimento nas zonas de encontro com os caminhos existentes;
aplicação de misturas betuminosas densas em regularização da plataforma existente; execução de
camada de desgaste em betão betuminoso; levantamento e reposição de fiadas de calçada grada
existente junto à faixa de rodagem; recarga de bermas; execução de rede de drenagem de águas pluviais;
execução de valetas revestidas a betão; colocação de guardas de segurança metálicas; levantamento de
caixas de infraestruturas até à cota final do pavimento; marcação de sinalização de trânsito horizontal;
sinalização de trânsito vertical; fornecimento e fixação de lombas redutoras de velocidade em borracha
maciça e limpeza e desobstrução de bocas de lobo e passagens hidráulicas.
Firma Adjudicatária: José de Sousa Barra & Filhos, Lda.
Valor da adjudicação: 352.556,94 €
Data da adjudicação: 22-09-2020
Data do contrato: 09-11-2020
Data da consignação: 23-03-2021
Prazo de execução da obra: 120 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Em execução.
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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 - Lote 2
Descrição dos trabalhos a executar: A presente empreitada tem por objeto a execução de trabalhos para
as reparações de estradas e caminhos municipais na Freguesia de Tavira e na Freguesia da Luz de Tavira
e Santo Estêvão, através de fresagem do pavimento nas zonas de encontro com os caminhos existentes;
aplicação de misturas betuminosas densas em regularização da plataforma existente; execução de
camada de desgaste em betão betuminoso; levantamento e reposição de fiadas de calçada grada
existente junto à faixa de rodagem; recarga de bermas; execução de rede de drenagem de águas pluviais;
execução de valetas revestidas a betão; colocação de guardas de segurança metálicas; levantamento de
caixas de infraestruturas até à cota final do pavimento; marcação de sinalização de trânsito horizontal;
sinalização de trânsito vertical; fornecimento e fixação de lombas redutoras de velocidade em borracha
maciça e limpeza e desobstrução de bocas de lobo e passagens hidráulicas.
Firma Adjudicatária: José de Sousa Barra & Filhos, Lda.
Valor da adjudicação: 246.393,45 €
Data da adjudicação: 22-09-2020
Data do contrato: 09-11-2020
Data da consignação: 23-03-2021
Prazo de execução da obra: 120 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Em execução.
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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 - Lote 1
Descrição dos trabalhos a executar: A presente empreitada tem por objeto a execução de trabalhos para
as reparações de estradas e caminhos municipais na Freguesia de Tavira e na Freguesia da Luz de Tavira
e Santo Estêvão, através de fresagem do pavimento nas zonas de encontro com os caminhos existentes;
aplicação de misturas betuminosas densas em regularização da plataforma existente; execução de
camada de desgaste em betão betuminoso; levantamento e reposição de fiadas de calçada grada
existente junto à faixa de rodagem; recarga de bermas; execução de rede de drenagem de águas pluviais;
execução de valetas revestidas a betão; colocação de guardas de segurança metálicas; levantamento de
caixas de infraestruturas até à cota final do pavimento; marcação de sinalização de trânsito horizontal;
sinalização de trânsito vertical; fornecimento e fixação de lombas redutoras de velocidade em borracha
maciça e limpeza e desobstrução de bocas de lobo e passagens hidráulicas.
Firma Adjudicatária: Candeias & Silva, Lda.
Valor da adjudicação: 353.441,26 €
Data da adjudicação: 22-09-2020
Data do contrato: 12-11-2020
Data da consignação: 12-04-2021
Prazo de execução da obra: 120 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Em curso.
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08-Emp/20 – Intervenção nas paragens e nos abrigos BUS existentes na ER 125, no concelho de Tavira
Descrição dos trabalhos a executar: Intervenção nas 26 paragens e nos abrigos existentes na ER125,
considerando instalações que assegurem uma melhor permanência em conforto dos utentes e,
simultaneamente, conferir uma imagem coerente com o restante equipamento instalado no concelho de
Tavira.
Firma Adjudicatária: Relvas, Nunes & Luz, Lda.
Valor da adjudicação: 159.572,46 €
Data da adjudicação: 02-09-2020
Data do contrato: 24-09-2020
Data da consignação: 26-10-2020
Prazo de execução da obra: 180 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Em curso
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12-Emp/20 – Empreitada para a substituição do cais da praia de Cabanas
Descrição dos trabalhos a executar: Substituição do cais da Praia de Cabanas, considerando a demolição
da ponte/cais em madeira existente, o fornecimento e montagem de ponte metálica com deck em
madeira e reparação e tratamento de parte do passadiço a manter.
Firma Adjudicatária: SETH - Sociedade de Empreitadas e Trabalhos Hidráulicos, S.A.
Valor da adjudicação: 492.972,22 €
Data da adjudicação: 22-11-2020
Data do contrato: 22-12-2020
Data da consignação: 01-02-2021
Prazo de execução da obra: 200 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Agendada consignação para dia 01/02/2021.
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13-Emp/20 – Ampliação do Cemitério da Luz de Tavira – Fase 1
Descrição dos trabalhos a executar: Pretende este Município proceder à empreitada de Ampliação do
Cemitério da Luz de Tavira com o objetivo de aumentar a capacidade do cemitério que se encontra
praticamente lotado, pelo que, está previsto a construção de dois conjuntos de jazigos em gavetões
tradicionais, com 4 fiadas de jazigos em altura, num total de 312 jazigos.
Firma Adjudicatária: Ambartrans Transportes, Lda.
Valor da adjudicação: 226.170,74 €
Data da adjudicação: 23-11-2020
Data do contrato: 30-12-2020
Data da consignação: 08-02-2021
Prazo de execução da obra: 270 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Em execução.

19

07-Emp/19 – Casa da Aldeia e Jardim Público de Cachopo
Descrição dos trabalhos a executar: Reconstrução das construções tradicionais existentes, através da
utilização dos métodos construtivos tradicionais e concluir a construção das novas instalações sanitárias
públicas.
Firma Adjudicatária: Martins Gago & Filhos, Lda.
Valor da adjudicação: 260.496,11 €
Data da adjudicação: 12-11-2019
Data do contrato: 20-12-2019
Data da consignação: 03-02-2020
Prazo de execução da obra: 365 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Consignação em 03/02/2020
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11-Emp/19 – Conservação e Restauro do património integrado e móvel da Igreja Matriz de Santa Maria
do Castelo, em Tavira
Descrição dos trabalhos a executar: Executar as ações de conservação e restauro do património integrado
e móvel da igreja matriz de Santa Maria do Castelo, em Tavira, em conformidade com os princípios básicos
de conservação e restauro definidos nas diversas cartas internacionais, por forma a garantir a manutenção
do seu significado cultural e a sua salvaguarda para o futuro. A intervenção deverá repor o equilíbrio físico
e estético do conjunto e restituir a homogeneidade e as características inerentes à sua função inicial e
atual.
Firma Adjudicatária: In Situ, Conservação de Bens Culturais, Unipessoal, Lda.
Valor da adjudicação: 259.949,00 €
Data da adjudicação: por definir
Data do contrato: 26-03-2020
Data da consignação: 11-05-2020
Prazo de execução da obra: 730 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Devido à pandemia Covid19, a empreitada encontra-se suspensa, até estarem reunidas as
condições de segurança para o início dos trabalhos.
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12-Emp/19 – Obras de conservação nos paramentos exteriores e interiores da Igreja de São Pedro
Gonçalves Telmo
Descrição dos trabalhos a executar: A presente proposta prende-se com a necessidade de manutenção
do monumento, reportando-se apenas à reparação de rebocos e pintura dos paramentos
exteriores/interiores do edifício. Todos os rebocos danificados serão reparados com argamassas à base
de cal hidráulica. A pintura será feita com tintas baseadas em emulsões de silicato.
Firma Adjudicatária: Firma LOVIMEC – Renovação Urbana e Construções, Unipessoal, Limitada
Valor da adjudicação: 70.500,00 €
Data da adjudicação: 10-01-2020
Data do contrato: 05-02-2020
Data da consignação: 09-03-2020
Prazo de execução da obra: 120 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Efetuado o auto de receção provisória parcial no dia 27/08/2020. Aguarda painel de
azulejos para colocação.
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13-Emp/19 – Intervenção em Espaço Público no Concelho
Descrição dos trabalhos a executar: Criação de melhores condições dos espaços exteriores de vários
espaços no concelho de Tavira: - Intervenção no passeio da Praceta Florbela Espanca; - Instalação de
guardas na Rua das Salinas; - Intervenção em passeio na rua Brg. António Pedro de Brito; - Intervenção na
área ajardinada do Bairro da Porta Nova; - Valorização da rotunda da Fonte Salgada; - Intervenção no
muro do parque infantil da Quinta do Caracol; - Intervenção em canteiro no sítio da Palmeira – Luz de
Tavira.
Firma Adjudicatária: Rolear.On - Soluções de Engenharia, SA
Valor da adjudicação: 214.288,44 €
Data da adjudicação: por definir
Data do contrato: 03-09-2020
Data da consignação: 06-10-2020
Prazo de execução da obra: 180 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Em curso
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16-Emp/19 – Remodelação da iluminação na rotunda de acesso da EN270 À A22.
Descrição dos trabalhos a executar: Remodelação da iluminação na rotunda de acesso da EN270 À A22.
Firma Adjudicatária: JOAQUIM SEQUEIRA VIEIRA – Urbanizações e Construções, Unipessoal, Lda.
Valor da adjudicação: 44.453,88 €
Data da adjudicação: 19-01-2020
Data do contrato: 13-02-2020
Data da consignação: 27-03-2020
Prazo de execução da obra: 90 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Suspensa
17-Emp/19 – Intervenção no Mercado da Ribeira – Impermeabilização da Cobertura
Descrição dos trabalhos a executar: Impermeabilização da Cobertura do Mercado da Ribeira
Firma Adjudicatária: Martins Gago & Filhos, Lda.
Valor da adjudicação: 95.414,21 €
Data da adjudicação: 06-08-2020
Data do contrato: 10-09-2020
Data da consignação: 12-10-2020
Prazo de execução da obra: 120 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Obra suspensa até estarem reunidas melhores condições meteorológicas para o reinício
dos trabalhos (prevendo-se que seja no início de maio).
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07-Emp/18 – Empreitada de Beneficiação de Recintos Polidesportivos
Descrição dos trabalhos a executar: Valorização e beneficiação dos recintos desportivos de Santo
Estevão, Conceição de Tavira e Bela Fria em Tavira.
Firma Adjudicatária: Norasil, Soc. Construção Civil, S.A.
Valor da adjudicação: 138.374,52 €
Data da adjudicação: 07-09-2018
Data do contrato: 01-10-2018
Data da consignação: 15-10-2018
Prazo de execução da obra: 90 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Efetuada receção provisória parcial a 26/03/2019.

09-Emp/18 – Obras de Conservação nas Piscinas Municipais de Tavira
Descrição dos trabalhos a executar: Para além das obras de conservação necessárias ao nível da
impermeabilização de terraços e pintura, a intervenção deverá rever o sistema de AVAC, a gestão
centralizada, o tratamento de águas, a rede de distribuição e recirculação de águas da piscina, a instalação
elétrica, as telecomunicações e a segurança contra incêndios.
Firma Adjudicatária: Norasil – Sociedade de Construção Civil, S.A.
Valor da adjudicação: 1.339.952,34 €
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Data da adjudicação: 21-05-2019
Data do contrato: 04-07-2019
Data da consignação: 17-09-2019
Prazo de execução da obra: 180 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Empreitada em curso. Foi efetuado auto de vistoria a 07/07/2020.

04-Emp/17 – Reabilitação do Cine Teatro António Pinheiro
Descrição dos trabalhos a executar: Remoção e desmontagem de cablagens e material elétrico, estores
laminados, caixilharias de madeira e vidro, impermeabilizações e isolamentos; - Remoção e demolição de
alvenarias, elementos estruturais de betão, pavimentos, rodapés caixa de visitas de drenagem de águas
pluviais; - Escavações e movimento de terras referentes à abertura de caboucos de fundação e piso
parcialmente enterrado; - Execução de estruturas em betão armado; - Execução de estruturas em aço; Execução de alvenarias em tijolo cerâmico furado e em blocos de cimento pré-fabricados; - Execução de
paredes e tetos falsos em painéis de gesso cartonado; - Realização de impermeabilizações, proteções e
isolamentos em coberturas planas; - Realização de coberturas em chapa de zinco; - Guarnecimento de
vãos; - Execução de rede de drenagem de águas residuais pluviais e domésticas, incluindo ligação à rede
existente; - Aplicação de revestimentos de pavimentos, paredes e tetos; - Colocação de equipamentos e
mobiliário; - Execução de instalações elétricas; - Execução de infraestruturas de telecomunicações; -
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Execução de instalações de segurança integrada; - Execução de instalações de sistema de áudio, som e
imagem inerentes à atividade da sala de espetáculos.
Firma Adjudicatária: Veiga Lopes, S.A.
Valor da adjudicação: 4.695.597,88 €
Data da adjudicação: 06-02-2018
Data do contrato: 22-05-2018
Data da consignação: 07-08-2018
Prazo de execução da obra: 730 dia(s)
Prorrogação do prazo: 270 dia(s)
Situação atual: Em curso. A decorrer trabalhos estruturais, alvenarias e especialidades

23-Emp/17 – Requalificação da Escola EB1 e Pré-Escolar de Santo Estevão
Descrição dos trabalhos a executar: Dotar a Escola EB1 e Pré-escolar de condições adequadas, que
respondam às exigências das novas práticas pedagógicas e ao conforto físico e intelectual de alunos e
docentes. A Empreitada compreende trabalhos de manutenção e reformulação do edifício da antiga
escola. Esta intervenção considera a reorganização funcional e a realização de obras de conservação no
edifício existente; a demolição do anexo onde funciona a pré-escolar; a ampliação do edifício existente
para a construção de uma área polivalente; a remodelação integral dos espaços exteriores e a resolução
dos problemas de correntes da falta de drenagem pluvial.
Firma Adjudicatária: Consdep, Engenharia e Construção S.A.

27

Valor da adjudicação: 627.928,21 €
Data da adjudicação: 10-01-2018
Data do contrato: 23-02-2018
Data da consignação: 18-06-2018
Prazo de execução da obra: 360 dia(s)
Prorrogação do prazo: 224 dia(s)
Situação atual: Adjudicada à firma Consdep, Engenharia e Construção S.A. pelo valor de 627.928,21€, ao
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, num prazo de execução de 360 dias. Assinado contrato dia
23/02/2018. Empreitada em curso. Aguarda correções.

26-Emp/17 – Reforço Estrutural do Edifício do Compromisso Marítimo
Descrição dos trabalhos a executar: A intervenção compreende entre outros trabalhos, o reforço
estrutural do edifício e a execução de nova cobertura.
Firma Adjudicatária: lovimec - Renovação Urbana e Construções Unipessoal, Lda.
Valor da adjudicação: 122.091,08 €
Data da adjudicação: 22-02-2018
Data do contrato: 21-03-2018
Data da consignação: 03-04-2018
Prazo de execução da obra: 150 dia(s)
Prorrogação do prazo: 271 dia(s)
Situação atual: Em curso.
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28-Emp/16 – Obras de Conservação em Habitação Social – Intervenção no interior de habitações na
Atalaia, Horta do Carmo e Santa Catarina da Fonte do Bispo
Descrição dos trabalhos a executar: Pretende este Município proceder à execução da Empreitada de
Obras de Conservação em Habitação Social – Intervenção no interior de habitações na Atalaia, Horta do
Carmo e Santa Catarina da Fonte do Bispo.
Firma Adjudicatária: José Quintino Lda.
Valor da adjudicação: 214.270,00 €
Data da adjudicação: 23-02-2017
Data do contrato: 04-05-2017
Data da consignação: 02-06-2017
Prazo de execução da obra: 180 dia(s)
Prorrogação do prazo: 272 dia(s)
Situação atual: Foi efetuada receção provisória parcial a 14 de junho de 2019. Aguarda correção de alguns
trabalhos.
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09-Emp/14 – Empreitada de Reabilitação e Recuperação do Edifício da Antiga Segurança Social – Futuras
instalações Municipais
Descrição dos trabalhos a executar: Reabilitação e Recuperação do Edifício, considerando a substituição
de elementos dissonantes por novos com uma linguagem mais moderna, reinterpretando as suas formas
e adaptando-os às novas necessidades do edifício, bem como recuperação de alguns elementos e
materiais existentes.
Firma Adjudicatária: Lovimec - Renovação Urbana e Construções, Unipessoal, Lda.
Valor da adjudicação: 195.500,00 €
Data da adjudicação: 30-07-2015
Data do contrato: 21-09-2015
Data da consignação: 19-10-2015
Prazo de execução da obra: 540 dia(s)
Prorrogação do prazo: 0 dia(s)
Situação atual: Empreitada em curso.
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IV.

DELIBERAÇÕES TOMADAS PELO ORGÃO EXECUTIVO

Reunião 26 de janeiro de 2021


Proposta n.º 12/2021/CM - Protocolo de colaboração entre o Município de Tavira e a Associação
Vita Nativa - Projeto Alojamento Local para Aves;



Proposta n.º 13/2021/CM - Protocolo de colaboração entre o Município de Tavira e o Município
de Lisboa - Ratificação de ato;



Proposta n.º 14/2021/CM - Alteração à tabela de preços;



Proposta n.º 15/2021/CM - Atribuição de apoio financeiro no âmbito do RMAAD 2021 - Clube de
Ciclismo de Tavira;



Proposta n.º 16/2021/CM - Prescrição de jazigos (nos grupos F, G, H, I e J) em situação de
abandono no cemitério de Tavira;



Proposta n.º 17/2021/CM - Mapa de fluxos de caixa e 1.ª alteração modificativa ao Orçamento de
2021;



Proposta n.º 18/2021/CM - Contrato-Programa para a Gestão e Manutenção dos Espaços Verdes
Públicos do Concelho de Tavira 2021/2024.

Reunião 02 de fevereiro de 2021


Proposta n.º 19/2021/CM - Acordo para a Constituição de Agrupamento de Entidades
Adjudicantes com vista à realização do procedimento de aquisição de serviços de comunicação
para a divulgação dos espetáculos do FOME - Festival de Objetivos e Marionetas & Outros
Comeres - para o ano 2021;



Proposta n.º 20/2021/CM - Suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Tavira e
estabelecimento de medidas preventivas - Ampliação do cemitério municipal de Tavira;



Proposta n.º 21/2021/CM - Estratégia Local de Habitação 2021-2030 | Tavira;



Proposta n.º 23/2021/CM - Contrato-programa entre o Município de Tavira e a Associação para o
Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira - UAC de Tavira 2021;



Proposta n.º 24/2021/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.

31

Reunião 09 de fevereiro de 2021


Proposta n.º 25/2021/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD - Plano de Promoção da
Atividade Física do Concelho de Tavira 2021;



Proposta n.º 26/2021/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD 2021 - CNT - Clube Náutico
de Tavira.

Reunião 23 de fevereiro de 2021


Proposta n.º 31/2021/CM - Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento - Revogação de apoio;



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;



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;



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;



Proposta n.º 36/2021/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD 2021 - Tavira Natação
Clube;



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;



Proposta n.º 38/2021/CM - Protocolo de colaboração entre os Municípios de Tavira e Olhão Ratificação de ato.

Reunião 09 de março de 2021


Proposta n.º 39/2021/CM - 04-Emp/17 - Reabilitação do Cine Teatro António Pinheiro - 6.ª
Revisão de Preços Provisória;



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;
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Proposta n.º 43/2021/CM - Atribuição de apoio à Academia Sénior de Aprendizagem e
Solidariedade de Tavira | 2021;



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;



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;



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
do regulamento do Plano de Urbanização de Tavira, referente ao imóvel sito na Rua dos Pelames,
n.º 3, em Tavira;



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;



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;



Proposta n.º 50/2021/CM - Atribuição de apoio à Associação Acção, Liberdade, Desenvolvimento,
Educação, Investigação, Ambiente - ALDEIA;



Proposta n.º 51/2021/CM - 2.ª alteração permutativa ao Orçamento de 2021;



Proposta n.º 52/2021/CM - Atribuição de apoio financeiro | Centro Paroquial de Cachopo;



Proposta n.º 54/2021/CM - Atribuição de apoio ao Centro Social de Santo Estêvão - aquisição de
máquina de lavar roupa Industrial;



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;



Proposta n.º 56/2021/CM - Contrato de cedência de utilização de espaço entre a Lidl Portugal e o
Município de Tavira;
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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.

Reunião 23 de março de 2021


Proposta n.º 60/2021/CM - Protocolo de colaboração entre o Município de Tavira e a ABSOL Associação Beleza Solidária;



Proposta n.º 61/2021/CM - Atribuição de apoio à Associação dos Escoteiros de Portugal - Grupo
273 Tavira - Requalificação da sua sede;



Proposta n.º 62/2021/CM - Atribuição de apoio ao Corpo Nacional de Escutas C N E Escutismo
Católico Português - Agrupamento 100 de Tavira;



Proposta n.º 63/2021/CM - Protocolo de adesão com a CP - Comboios de Portugal, E.P.E., relativa
à e _requisição de passe mensal e títulos de transporte para munícipes com problemáticas de
saúde;



Proposta n.º 64/2021/CM - Acordo de colaboração entre o Município de Tavira e o Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. | Ratificação de ato;



Proposta n.º 65/2021/CM - Protocolo de colaboração entre o Município de Tavira e a Associação
Dignitude - programa de Emergência abem: COVID-19;



Proposta n.º 66/2021/CM - Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento - Revogação de apoio;



Proposta n.º 67/2021/CM - 01/2020/229 - Upi Lisbon 12, S.A. - No âmbito do Plano de
Urbanização de Tavira - Dispensa da dotação dos lugares de estacionamento, nos termos das
alíneas a), b) e d) do n.º 4 do artigo 61.º do regulamento;



Proposta n.º 68/2021/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 - Lotes 2, 4 e 5 - Adiantamentos;



Proposta n.º 69/2021/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 - Lotes 1, 2, 3, 4 e 5 - Aprovação dos Planos de Trabalhos, Mão-de-obra,
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Equipamentos, Pagamentos, Cronogramas Financeiros e Desenvolvimento dos Planos de
Segurança e Saúde e Planos de Sinalização Temporária;


Proposta n.º 70/2021/CM - 01/2019/233 - Brucenz Investimentos Imobiliários Unipessoal, Lda. Dispensa da dotação dos lugares de estacionamento público, nos termos das alíneas c) e d) do n.º
4 do artigo 61.º do regulamento do Plano de Urbanização de Tavira;



Proposta n.º 71/2021/CM - 01/2021/1 - Diogo Pereira Coutinho Ortigão Ramos - Dispensa da
dotação dos lugares de estacionamento, nos termos das alíneas a) do n.º 4 do artigo 61.º do
Regulamento do Plano de Urbanização de Tavira;



Proposta n.º 72/2021/CM - 01/2020/240 - Groom Invest, Lda. - 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;



Proposta n.º 73/2021/CM - 01/2020/76 - Maria Edite Oliveira Gonçalves de Amaral - Dispensa da
dotação dos lugares de estacionamento, nos termos das alíneas b) e d) do n.º 4 do artigo 61.º do
Regulamento do Plano de Urbanização de Tavira;



Proposta n.º 74/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo Chefe
de Divisão de Turismo, Cultura, Património e Museus;



Proposta n.º 75/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo de
Chefe de Divisão de Planeamento, Inovação e Empreendedorismo;



Proposta n.º 76/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo de
Chefe da Unidade de Recursos Humanos, unidade orgânica flexível de 3.º grau.

Reunião de 06 de abril de 2021


Proposta n.º 80/2021/CM - 01-Emp/19 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE
VIÁRIA DO CONCELHO DE TAVIRA - Caminhos Municipais na Freguesia da Conceição e Cabanas de
Tavira - Lotes 1 e 2 - Aprovação de revisão de preços provisória;



Proposta n.º 81/2021/CM - Atribuição de apoio ao G.A.T.O. - Grupo de Ajuda a
Toxicodependentes;



Proposta n.º 82/2021/CM - Revogação parcial do apoio financeiro atribuído ao G.A.T.O - Grupo
de Ajuda a Toxicodependentes;
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Proposta n.º 85/2021/CM - Receção provisoria da ampliação das infraestrutura - Alvará n.º
3/2003 - MAGESTICHOMES, Lda. - Urb. "Caminhos de Santiago" - União das Freguesias de Tavira;



Proposta n.º 86/2021/CM - Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento - Revogação de apoio;



Proposta n.º 87/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo Chefe
de Divisão de Gestão da Mobilidade, Rede Viária e Transportes;



Proposta n.º 88/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo Chefe
de Divisão de Aprovisionamento, Manutenção e Logística;



Proposta n.º 89/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo Chefe
de Divisão de Comunicação e Modernização Administrativa;



Proposta n.º 90/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo Chefe
de Divisão de Desporto, Juventude e Saúde;



Proposta n.º 91/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD 2021 ao evento
MOVE.Tavira - Associação Oncológica do Algarve;



Proposta n.º 92/2021/CM - Relatórios referentes ao SIADAP 1 - Ano de 2020;



Proposta n.º 93/2021/CM - Aquisição de serviços de auditoria externa - Revisor Oficial de Contas
- Cessão da posição contratual;



Proposta n.º 94/2021/CM - Cessação dos Protocolos de colaboração no âmbito do Tavira Solidária
- Refeições Sociais - Ratificação de ato;



Proposta n.º 95/2021/CM - Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa - Aditamento à Proposta
n.º 45/2021/CM.

Reunião de 20 de abril de 2021


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



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



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



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;



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);



Proposta n.º 103/2021/CM - Atribuição de prémios para Fase Intermunicipal da 14.ª Edição do
Concurso Nacional de Leitura;



Proposta n.º 104/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo Chefe
de Divisão de Ambiente;



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



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;



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;



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



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



Proposta n.º 113/2021/CM - Generalização do acesso gratuito às refeições escolares (Pré-Escolar
e 1.º Ciclo);



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;



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;
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Proposta n.º 116/2021/CM - Não aceitação da proposta de recursos e da transferência de
competências para o ano de 2021 - Ação Social;



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;



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;



Proposta n.º 119/2021/CM - Doação de fragmentos de cerâmica arqueológica romana, ao
Município de Tavira;



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

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS

Proposta

Entidade

Âmbito

Objeto

15/2021/CM
25/2021/CM
26/2021/CM
36/2021/CM

Clube de Ciclismo de Tavira
Casa do Povo de Santo Estevão
Clube Náutico de Tavira
Tavira Natação Clube
Academia Sénior de Aprendizagem e
Solidariedade de Tavira
Associação Acção, Liberdade, Desenvolvimento,
Educação, Investigação, Ambiente – ALDEIA
Centro Paroquial Cachopo
Centro Social Santo Estevão
Associação Âncora – Centro Comunitário de Santa
Luzia

desportivo
desportivo
desportivo
desportivo

apoio a atividade
promoção da atividade física do concelho
apoio a atividade
apoio a atividade

43/2021/CM
50/2021/CM

social

apoio a atividade

Valor
75 000,00 €
19 680,00 €
30 000,00 €
10 000,00 €
2 000,00 €

social

apoio a atividade

4 000,00 €

social
social

apoio a atividade
apoio a atividade

30 000,00 €
7 380,00 €

social

aquisição de aparelhos de ar condicionado

10 360,00 €

cultural

requalificação de sede

cultural

requalificação de sede

81/2021/CM G.A.T.O. - Grupo de Ajuda a Toxicodependentes

social

apoio a atividade

91/2021/CM Associação Oncológica do Algarve

social

52/2021/CM
54/2021/CM
55/2021/CM

61/2021/CM Associação dos Escoteiros de Portugal
62/2021/CM

Corpo Nacional de Escutas C N E Escutismo
Católico Português - Agrupamento 100 de Tavira

96/2021/CM Associação Cinegética do Marco
desportivo
97/2021/CM Clube Recreio e Desporto Santaluziense
desportivo
88/2021/CM Centro Social de Santo Estêvão
social
Associação Âncora - Centro Comunitário de Santa
106/2021/CM
social
Luzia
112/2021/CM Albacora - Associação de Artesanato
cultural
Armação do Artista - Associação Sociocultural e
112/2021/CM
cultural
Desportiva
Associação Almadrava - Rede cultural e social de
112/2021/CM
cultural
Santa Luzia
112/2021/CM Associação Amigos do São João de Tavira - AASJT
cultural
112/2021/CM Associação Academia de Música de Tavira
cultural
112/2021/CM Associação Casa Álvaro de Campos
cultural
112/2021/CM Associação de Artes e Sabores de Tavira - ASTA
cultural
Associação e Núcleo de Amigos Fotógrafos do
112/2021/CM
cultural
Algarve - A NAFA
112/2021/CM Associação Internacional de Paremiologia
cultural
112/2021/CM Associação José Afonso - núcleo de Tavira
cultural
112/2021/CM Associação Rock da Baixamar
cultural
112/2021/CM Baixamar - associação cultural
cultural
112/2021/CM Casa do Povo de Santo Estêvão
cultural
CCD – Centro Cultural e Desportivo dos
112/2021/CM
cultural
Trabalhadores da CMT
112/2021/CM Cineclube de Tavira
cultural
112/2021/CM Clube Recreativo Tavirense
cultural
112/2021/CM Corpo de Hoje - Associação Cultural
cultural
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 100 de
112/2021/CM
cultural
Tavira
112/2021/CM Fado com História - Associação Cultural
cultural
112/2021/CM Grupo Coral Tavira
cultural
112/2021/CM Grupo de Cantares de Cachopo “Seara de Outono” cultural
Lais de Guia – associação cultural do património
112/2021/CM
cultural
marítimo
112/2021/CM Liga dos Combatentes - Núcleo de Tavira
cultural
112/2021/CM Multiplicar Silêncios - Associação
cultural
112/2021/CM Partilha Alternativa Associação
cultural
112/2021/CM Rancho Folclórico da Luz
cultural
112/2021/CM Rancho Folclórico de Santo Estêvão
cultural
112/2021/CM Sociedade da Banda de Tavira
cultural
112/2021/CM Sociedade Orfeónica de A. M. T. de Tavira
cultural
112/2021/CM Sociedade Recreativa e Musical Luzense
cultural
Teia d‘Impulsos - Associação Social, Cultural e
115/2021/CM
cultural
Desportiva
TOTAL

evento MOVE.Tavira
requalificação de sede
requalificação de campo
ampliação de instalações
apoio a atividade
apoio a atividade
apoio a atividade
apoio a atividade

5 763,31 €
1 302,00 € *
*
913,00 €
5 000,00 €
250,00 €
430,00 €
710,00 € *
675,00 € *
7 207,58 €
15 000,00 €
2 250,00 €
24 000,00 €

apoio a atividade
apoio a atividade
apoio a atividade
apoio a atividade

2 250,00 €
2 000,00 €
20 000,00 €
7 500,00 €
5 500,00 €

apoio a atividade

2 750,00 €

apoio a atividade
apoio a atividade
apoio a atividade
apoio a atividade
apoio a atividade

6 500,00 €
2 600,00 €
13 800,00 €
5 000,00 €
9 000,00 €

apoio a atividade

1 000,00 €

apoio a atividade
apoio a atividade
apoio a atividade

13 600,00 €
3 500,00 €
15 000,00 €

apoio a atividade

3 250,00 €

apoio a atividade
apoio a atividade
apoio a atividade

4 500,00 €
7 000,00 €
1 550,00 €

apoio a atividade

2 000,00 €

apoio a atividade
apoio a atividade
apoio a atividade
apoio a atividade
apoio a atividade
apoio a atividade
apoio a atividade
apoio a atividade

500,00 €
1 250,00 €
11 500,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
36 000,00 €
3 500,00 €
6 000,00 €

Rota do Petisco 2021

6 500,00 €
461 470,89 €

*apoios em especie
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VI.

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO


O saldo de tesouraria em 15 de abril é de € 20.616.776;



O valor de documentos de despesa por regularizar é de € 383.022;



O valor em dívida com empréstimos – € 5.412.201.
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VII. PROCESSOS JUDICIAIS / RECLAMAÇÕES / RECURSOS HIERÁRQUICOS PENDENTES/
REGULAMENTOS
Tribunal/Entidade

Ponto de situação
em 15 de abril de
2021

Contraordenações em curso

Câmara Municipal de Tavira

1370

Contraordenações resolvidas
(desde 22.01.2021)

Câmara Municipal de Tavira

113

Processos de contraordenação
resolvidos em 2021

Câmara Municipal de Tavira

364

Impugnações judiciais decisões
proferidas em PCO

Tribunal Judicial de Tavira

22

Execuções para pagamento de coima

Tribunal Judicial de Tavira

13

Contencioso Administrativo

Todas as instâncias

68

Contencioso Penal

Todas as instâncias

16

Contencioso Cível

Todas as instâncias

17

Diversos

0

Recursos Hierárquicos

Câmara Municipal de Tavira

0

Reclamações em curso no CIAC

Câmara Municipal de Tavira

2

Casos resolvidos /CIAC
22/01/2021 a 15/04/2021

Câmara Municipal de Tavira

2

Procedimentos/Tipos

PCO (s) contra o Município
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