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CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA 
(Mandato 2017-2021) 

Reunião n.º 15/2021  

 
Ordem do dia 

Nos termos do artigo n.º 53 do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comunico a ordem do 

dia para a reunião ordinária pública do órgão executivo, a ter lugar no dia 15 de junho de 2021, pelas 

10:00 horas, por videoconferência, nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 

atendendo à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID19.  

Informações 

 Relação de procedimentos autorizados pela Presidente da Câmara Municipal, no âmbito da 

competência delegada; 

 Relação de procedimentos autorizados pelo Vereador do Urbanismo, Planeamento e 

Ambiente, no âmbito da competência subdelegada; 

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

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

 Relatório de Execução - Protocolo de Colaboração entre o Município de Tavira e a Associação 

Dignitude - Programa de Emergência abem - COVID - 19 - Rede Solidária do Medicamento; 

 Relatório e Contas relativo ao exercício de 2020 da TaviraVerde - Empresa Municipal de 

Ambiente, E.M.; 

 Relatório e Contas relativo ao exercício de 2020 da UAC - Associação para o Desenvolvimento 

Integrado da Baixa de Tavira. 

Propostas 
 

1. Proposta n.º 175/2021/CM - Cedência temporária nos meses de julho e agosto das 

instalações da Escola EB1 nº 1 de Tavira à Associação Ser Igual e à Fundação Irene Rolo para 

a realização de Campo de Férias; 

2. Proposta n.º 176/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Sociedade 

Columbófila Luzense; 
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3. Proposta n.º 177/2021/CM - Relatório Preliminar relativo ao Concurso Público para a 

Concessão de Exploração dos Estabelecimentos integrados no Parque de Campismo da Ilha 

de Tavira - ratificação de ato; 

4. Proposta n.º 178/2021/CM - Atribuição de apoio à CI - AMAL - Comunidade Intermunicipal do 

Algarve - Estudo "Cultura Algarve 2030 - Aspirações e visões de futuro"; 

5. Proposta n.º 179/2021/CM - 01-Emp/21 - Obras de Conservação em Edifícios de Habitação 

Social - Horta do Carmo e Atalaia - Relatório Preliminar; 

6. Proposta n.º 180/2021/CM - Relatório de Monitorização da Operação de Reabilitação 

Urbana, por substituição da proposta n.º 165/2021/CM; 

7. Proposta n.º 181/2021/CM - 2.ª alteração modificativa - Orçamento de 2021; 

8. Proposta n.º 182/2021/CM - 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal - Ano 2021; 

9. Proposta n.º 183/2021/CM - Protocolo a celebrar entre a Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Algarve e o Município de Tavira - Projeto "Horta Urbana"; 

10. Proposta n.º 184/2021/CM - Concurso Público - Fornecimento de refeições 

(Estabelecimentos do pré-escolar e 1.º ciclo) - 3 Anos letivos: 2021-2024 - Relatório 

Preliminar; 

11. Proposta n.º 185/2021/CM - Prestação de contas consolidadas | 2020. 
 

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

A reunião compreende um período de intervenção do público para apresentação de assuntos de 

interesse municipal e pedidos de esclarecimentos. Assim, e uma vez que a reunião vai decorrer por 

videoconferência, via ZOOM, aqueles cidadãos que pretendam colocar alguma questão na reunião, 

devem demonstrar essa intenção até às 15 horas do dia 14 de junho de 2021, para o email: 

divisaoadministracao@cm-tavira.pt, no sentido de no dia da reunião ser disponibilizada a credencial 

para intervenção. 

 
 

Paços do Concelho, 11 de junho de 2021  
 

A Chefe de Divisão de Administração, 
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