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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 01 de dezembro de 2020 a 22 de janeiro 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 

 

"A Principal do Reino do Algarve - Tavira nos séculos XV e XVI" 

Local:  Museu Municipal de Tavira | Palácio da Galeria 

Organização: Município de Tavira 

 

Até a 30 de dezembro I D.0 pigment0s 

Local: Museu Municipal de Tavira | Palácio da Galeria, 10:30 - 19:00 

Organização: Museu Zer0 

 

Até 31 de dezembro I Exposição "Desde mi ventana" 

Local: Sede da Associação NAFA 

Organização: Associação NAFA 

 

07 de setembro a 31 de dezembro I Exposição "Arte Fotográfica Contemporânea" 

Local: Igreja da Misericórdia 

Organização: Associação NAFA 
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Exposição permanente "Vê, Faz e Aprende" 

Local: Centro Ciência Viva de Tavira, Convento do Carmo 

Organização: Centro Ciência Viva de Tavira 

 

 

CULTURA 

 
26 de dezembro I 'Para a Noite de Natal' Ensemble Algarve da Orquestra Clássica do Sul  

Evento online – Facebook do Município 

Organização: Município de Tavira 

01 de janeiro I Charola da Banda Musical de Tavira 

Evento online: Facebook do Município 

Organização: Município de Tavira 

 

02 de janeiro I Concerto de Ano Novo “Happy New Year de Beethoven e ABBA” 

Evento online: Facebook do Município 

Organização: Município de Tavira 

 

06 de janeiro I Concerto de Reis: Grupo Coral Tavira e Grupo Coral Unitum Voces de Loulé 

Evento online: Facebook do Município 

Organização: Município de Tavira 

 

23 e 30 de janeiro I Música nas Igrejas  

Local: Igreja da Misericórdia 

Organização: Academia de Música de Tavira 
 
28 a 31 de janeiro I II Feira Transfronteiriça de Arte Contemporânea 

Evento online 

Organização:  A- NAFA (Associação e Núcleo de Amigos Fotógrafos do Algarve), Câmara Municipal de 

Tavira e Associação dos Amigos da Fundação Olontia. 
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OUTRAS INICIATIVAS 

 

19 de dezembro I Sábados com ciência 

Local: Centro Ciência Viva de Tavira  

Organização: Centro Ciência Viva de Tavira 

 

22, 23, 29 e 30 de dezembro I Férias de Natal no CCV 

Local: Centro Ciência Viva de Tavira  

Organização: Centro Ciência Viva de Tavira 

 

13 de janeiro I Ciência after school 

Local: Centro Ciência Viva de Tavira  

Organização: Centro Ciência Viva de Tavira 

 

27 e 28 de janeiro I WEBINAR - À DESCOBERTA DE BALSA 

Evento online 

Organização: Município de Tavira 
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II. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (CONTRATOS ESCRITOS CELEBRADOS) 

Prestação de serviços / fornecimentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA DESIGNAÇÃO OUTORGANTE VALOR
Prazo de 

execução

15/dez
Conceção e produção da exposição itinerante "Dieta 

Mediterrânica, Património Cultural Milenar da Humanidade"
Nerve, Atelier de Design, Lda 15 413,00 €

5 + 20 dias

(Tem fases)

11/dez
Aquisição de serviços de levantamento topográfico dos canais 

de aproximação e descolagem do heliporto de Cachopo

Sultopo - Topografia, Engenharia e 

Planeamento, Lda.
28 000,00 € 1 mês

15/dez
Contrato de locação, incluindo transporte, montagem e 

desmontagem de ornamentação de Natal para o ano de 2020
Zulmira Gonçalves, Unipessoal, Lda. 74 900,00 €

até 06 de 

janeiro de 2021

20/jan

Aquisição de serviços de conceção de um Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Turístico e de Marketing (PEDTM) para o 

concelho de Tavira

Universidade do Algarve 41 357,39 € 12 meses

21/jan Aquisição de oxigénio medicinal para as ambulâncias de socorro Air Liquide Medicinal, S.A. 6 772,50 € 3 anos

21/jan
Aquisição de software para submissão de processos de 

urbanismo online integrado com a plataforma Mynet-AIRC
PH Informática e Micro Sistemas, S.A. 29 500,00 € 120 dias 

195 942,89 €TOTAL



  

8 
 
 

 

III. EMPREITADAS / OBRAS PUBLICAS 

Obras Em Procedimento 

 

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: Em adjudicação 
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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 

Valor Base: 1.722.754,44 € 

Prazo de Execução da Obra: 120 dia(s) 

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. 

Situação atual: - Adjudicado o Lote 1 à empresa Candeias e Silva, Lda., pelo valor 353.441,26 €; - 

Adjudicado o Lote 2 à empresa José de Sousa Barra & Filhos, Lda., pelo valor 246.393,45 €; - Adjudicado 

o Lote 3 à empresa Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A., pelo valor 295.996,00 €; - Adjudicado o 

Lote 4 à empresa José de Sousa Barra & Filhos, Lda., pelo valor 352.556,94 € e - Adjudicado o Lote 5 à 

empresa José de Sousa Barra & Filhos, Lda., pelo valor 306.985,06 €. Contratos assinados a 9, 10 e 12 de 

Novembro, aguarda Visto do Tribunal de Contas. 
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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: Aguarda cabimento para posterior abertura do procedimento na plataforma de 

contratação pública ACINGOV. 
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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: Em adjudicação. 

 
13-Emp/20 – Ampliação do Cemitério da Luz de Tavira – Fase 1 

Valor Base: 243.203,45 € 

Prazo de Execução da Obra: 270 dia(s) 

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. 

Situação atual: Adjudicado à empresa Ambartrans Transportes, Lda. pelo valor de 226.170,74€ (duzentos 

e vinte e seis mil cento e setenta euros e setenta e quatro cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal 

em vigor, num prazo de execução de 270 dias. Consignação agendada para 08/02/2021. 
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14-Emp/20 – Empreitada de execução de iluminação decorativa na Ponte sobre o Rio Gilão 

Valor Base: 98.860,00 € 

Prazo de Execução da Obra: 120 dia(s) 

Descrição dos trabalhos a executar: Pretende este Município proceder à execução de iluminação 

decorativa na Ponte sobre o Rio Gilão, que engloba a instalação de perfil de aço com fonte luz LED a ser 

montado na guarda metálica da ponte, execução de caixas de visita nos encontros, instalação de quadro 

elétrico e armário de passeio localizados no Largo da Caracolinha. 

Situação atual: Adjudicado à empresa Tecnovia, S.A. pelo valor de 97.681,20 € (noventa e sete mil, 

seiscentos e oitenta e um euros e vinte cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, num prazo 

de execução de 120 dias. Aguarda assinatura do contrato escrito. 
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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: Aguarda cabimento para posterior abertura do procedimento na plataforma de 

contratação pública ACINGOV. 

 

 

  

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: Aguarda cabimento para posterior abertura do procedimento na plataforma de 

contratação pública ACINGOV. 
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Obras Em Curso 

  

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 

  

09-Emp/20 – Reforço do Pavimento do Polidesportivo da Conceição de Tavira 

Descrição dos trabalhos a executar: Reforço do Pavimento do Polidesportivo da Conceição de Tavira, 

danificado pela colocação dos contentores escolares instalados provisoriamente neste espaço, aquando 

das obras de conservação da EB1+JI da Conceição de Tavira. 

Firma Adjudicatária: Norasil – Sociedade de Construção Civil, S.A. 

Valor da adjudicação: 26.668,88 € 

Data da adjudicação: 05-08-2020 

Data do contrato: 31-08-2020 

Data da consignação: 13-10-2020 

Prazo de execução da obra: 30 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Empreitada terminada. Aguarda entrega de compilação técnica para efetuar a receção 

provisória da empreitada. 
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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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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. 
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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: Consignação agendada para dia  12/10/2020 
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03-Emp/18 – Ponte sobre o rio Gilão na ligação do Largo da Caracolinha à Rua do Cais 

Descrição dos trabalhos a executar: Execução da ponte sobre o rio Gilão na ligação do Largo da 

Caracolinha à Rua do Cais 

Firma Adjudicatária: Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A. 

Valor da adjudicação: 1.472.334,10 € 

Data da adjudicação: 21-02-2019 

Data do contrato: 22-03-2019 

Data da consignação: 12-09-2019 

Prazo de execução da obra: 500 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Em execução. 
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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: Empreitada suspensa. Efetuada receção provisória parcial a 26/03/2019. 
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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 € 

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. 
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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; - 

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. 
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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. 

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. 
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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 02 de dezembro de 20202 

 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; 

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

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

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

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

2021 - Vereadores do Partido Social Democrata; 

 Proposta n.º 345/2020/CM - Imposto municipal sobre imóveis (IMI); 

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

Partido Social Democrata; 

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

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

regulamento; 

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

 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; 

 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; 

 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; 

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

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

do parque habitacional; 
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 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; 

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

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

Tavira; 

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

Apoios. 

Reunião 15 de dezembro de 2020 

 Proposta n.º 359/2020/CM - Anulação das faturas nºs 97/2017 e 92/2019; 

 Proposta n.º 360/2020/CM - 01-Emp/20 - Requalificação da Rua Capitão Jorge Ribeiro em Cabanas 

de Tavira - Relatório final, adjudicação e minuta do contrato; 

 Proposta n.º 362/2020/CM - Atribuição de apoio à Fundação Irene Rolo; 

 Proposta n.º 363/2020/CM - Atribuição de apoio à Associação de Solidariedade Social da 

Conceição de Tavira "O Pontão" - Projeto de Arquitetura para Estrutura Residencial para Idosos; 

 Proposta n.º 364/2020/CM - Contrato de comodato com a Freguesia de Santa Luzia - cedência de 

duas salas da EB1 n.º 2 de Santa Luzia. 

Reunião 29 de dezembro de 2020 

 Proposta n.º 365/2020/CM - Atribuição de apoio ao Centro Paroquial e Social de Santa Maria; 

 Proposta n.º 366/2020/CM - 16.ª alteração orçamental permutativa | Orçamento 2020; 

 Proposta n.º 369/2020/CM - Concurso Público para concessão do direito de exploração do Bar da 

Biblioteca Municipal de Tavira - Biblioteca Álvaro de Campos - adjudicação e aprovação de minuta 

do contrato; 

 Proposta n.º 370/2020/CM - Atribuição de apoio à Cruz Vermelha Portuguesa (Centro 

Humanitário de Tavira), no âmbito do apoio alimentar a agregados em situação de 

vulnerabilidade; 
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 Proposta n.º 371/2020/CM - Atribuição de apoio financeiro à Cruz Vermelha Portuguesa - Centro 

Humanitário de Tavira, no âmbito do Projeto Novas Oportunidades; 

 Proposta n.º 372/2020/CM - Anulação de apoio ao G.A.T.O - Grupo de Ajuda a 

Toxicodependentes, concedido através da através da proposta n.º 30/2020/CM; 

 Proposta n.º 373/2020/CM - Atribuição de apoio à Cruz Vermelha Portuguesa - Centro 

Humanitário de Tavira - Projeto "Info.cuidador"; 

 Proposta n.º 374/2020/CM - Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento - Revogação de 

apoio; 

 Proposta n.º 375/2020/CM - Contrato de comodato com o MAPS - Movimento de Apoio à 

Problemática da Sida, no âmbito do Projeto Tua, Minha, Nossa. 

Reunião 12 de janeiro de 2021 

 Proposta n.º 2/2021/CM - 1.ª alteração permutativa ao orçamento de 2021; 

 Proposta n.º 3/2021/CM - 01/2020/150 - Bárbara Silva & Ana Nobre, Lda. - rua Jacques Pessoa, 

n.ºs 6 a 10, em Tavira - Dispensa da dotação dos lugares de estacionamento, nos termos da alínea 

a) do n.º 4 do artigo 61.º do regulamento do Plano de Urbanização de Tavira; 

 Proposta n.º 4/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo de Chefe 

de Divisão de Assuntos Jurídicos e Fiscalização 

 Proposta n.º 5/2021/CM - Atribuição de apoio à Academia de Música de Tavira - Orquestra de 

Guitarras de Tavira; 

 Proposta n.º 6/2021/CM - Atribuição de apoio financeiro à Associação Musical do Algarve - 

Orquestra Clássica do Sul; 

 Proposta n.º 7/2021/CM - Atribuição de apoio à A-NAFA - Associação e Núcleo de Amigos 

Fotógrafos do Algarve - Feira Transfronteiriça de Arte Contemporânea Tavira 2021; 

 Proposta n.º 8/2021/CM - Atribuição de apoio à Orquestra de Jazz do Algarve; 

 Proposta n.º 9/2021/CM - 8.ª alteração ao Sistema de Controlo Interno; 

 Proposta n.º 10/2021/CM - Transferência de competências para o Município de Tavira no domínio 

das áreas portuárias e marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não 

afetas à atividade portuária; 

 Proposta n.º11/2021/CM - Atribuição de apoio ao Instituto Lusíada de Cultura. 
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V. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta Entidade Âmbito Objeto

353/2020/CM Centro Paroquial de Cachopo social
pagamento mensal de um/a Médico/a afeto à 

Instituição
                       9 000,00 € 

355/2020/CM Freguesia de Cachopo social
obras de conservação e beneficiação no Polo de 

Cachopo do ACES ALGARVE III - Sotavento
42 790,75 €                    

357/2020/CM Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tavira social
comparticipar as despesas de gestão da 

Instituição
                     45 000,00 € 

362/2020/CM Fundação Irene Rolo social
comparticipar as despesas de gestão da 

Instituição
                     35 000,00 € 

363/2020/CM
Associação de Solidariedade Social da Conceição 

de Tavira "O Pontão"
social

Projeto de Arquitetura para Estrutura 

Residencial para Idosos
                     14 760,00 € 

365/2020/CM Centro Paroquial e Social de Santa Maria social
comparticipar as despesas de gestão da 

Instituição
45 000,00 €                    

370/2020/CM
Cruz Vermelha Portuguesa (Centro Humanitário 

de Tavira)
social

comparticipar as despesas de gestão da 

Instituição
28 750,00 €                    

371/2020/CM
Cruz Vermelha Portuguesa (Centro Humanitário 

de Tavira)
cultural

Projeto Novas Oportunidades
16 000,00 €                    

373/2020/CM
Cruz Vermelha Portuguesa (Centro Humanitário 

de Tavira)
cultural

Projeto "Info.cuidador"
29 250,00 €                    

5/2021/CM Academia de Música de Tavira cultural Orquestra de Guitarras de Tavira 25 000,00 €                    

6/2021/CM
Associação Musical do Algarve - Orquestra Clássica 

do Sul
cultural apoio a atividade 36 000,00 €                    

7/2021/CM
A-NAFA - Associação e Núcleo de Amigos 

Fotógrafos do Algarve
cultural

Feira Transfronteiriça de Arte Contemporânea 

Tavira 2021
2 000,00 €                      

8/2021/CM Orquestra de Jazz do Algarve cultural apoio a atividade 10 000,00 €                    

11/2021/CM Instituto Lusíada de Cultura cultural apoio a atividade 25 000,00 €                    

363 550,75 €                 TOTAL

Valor
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VI. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

 O saldo de tesouraria em 25 de janeiro é de € 21.922.347; 

 

 O valor de documentos de despesa por regularizar é de € 359.313; 

 

 O valor em dívida com empréstimos – € 5.494.697. 
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VII. PROCESSOS JUDICIAIS / RECLAMAÇÕES / RECURSOS HIERÁRQUICOS PENDENTES/ 

REGULAMENTOS 

 

 
 

 

Procedimentos/Tipos Tribunal/Entidade
Ponto de situação                               

em 22 de janeiro de 2021

Contraordenações em curso Câmara Municipal de Tavira 1282

Contraordenações resolvidas 
(desde 01.12.2020)

Câmara Municipal de Tavira 6

Processos de contraordenação 

resolvidos de 01/01/2020 a 

22/01/2021

Câmara Municipal de Tavira 251

Impugnações judiciais decisões 

proferidas em PCO
Tribunal Judicial de Tavira 28

Execuções para pagamento de coima Tribunal Judicial de Tavira 19

Contencioso Administrativo Todas as instâncias 64

Contencioso Penal Todas as instâncias 16

Contencioso Cível Todas as instâncias 17

PCO (s) contra o Município Diversos 2

Recursos Hierárquicos Câmara Municipal de Tavira 0

Reclamações em curso no CIAC Câmara Municipal de Tavira 1

Casos resolvidos /CIAC 

de 01/12/2020  a 22/01/2021
Câmara Municipal de Tavira 8


