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CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA 
(Mandato 2017-2021) 

Reunião n.º 19/2021  

 
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 27 de julho de 2021, pelas 

9:30 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. 

Propostas 
 

1. Proposta n.º 234/ 2021/CM - 01/2019/78 - Maria Rosário Chagas Pereira Valente - 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; 

2. Proposta n.º 235/ 2021/CM - Atribuição de apoio à Comunidade Terapêutica Horta Nova, 

Cáritas Diocesana de Beja, no âmbito de tratamento de comportamento aditivos; 

3. Proposta n.º 237/ 2021/CM - Atribuição de apoio à Ordem Terceira de Nossa Senhora do 

Monte do Carmo de Tavira - Festa de Nossa Senhora do Carmo - ratificação de ato; 

4. Proposta n.º 238/ 2021/CM - 01/2019/123 - Monte das Açoteias - Agroturismo, Lda. - 

Comunicação prévia de obras de edificação; obras de demolição; outras operações 

urbanísticas, sito em Santa Margarida, União das Freguesias de Tavira (Santa Maria e 

Santiago) - Redução da faixa de proteção nos termos no n.º 6 e da alínea a) do n.º 4 do artigo 

16.º do Decreto-Lei n.º Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, que veio alterar o Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho; 
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5. Proposta n.º 239/ 2021/CM - 01/2020/143 - Ana Maria Barreto Fernandes Correia Pais 

Mamede - 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; 

6. Proposta n.º 240/ 2021/CM - C/2021/3 - Micha Van Paare - 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; 

7. Proposta n.º 241/ 2021/CM - Atribuição de toponímia a diversos arruamentos de Tavira; 

8. Proposta n.º 242/ 2021/CM - Recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado para um posto de trabalho na carreira e 

categoria de assistente operacional - motorista de transporte coletivo de crianças - Reserva 

de Recrutamento; 

9. Proposta n.º 243/ 2021/CM - 01/2019/144 - Carla Alexandra Mendes da Cruz - 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; 

10. Proposta n.º 244/ 2021/CM - Atribuição de Bolsas de Estudo a alunos Universitários; 

11. Proposta n.º 245/ 2021/CM - Designação provisória do Encarregado de Proteção de Dados; 

12. Proposta n.º 246/ 2021/CM - 6.ª alteração permutativa ao Orçamento de 2021; 

13. Proposta n.º247/2021/CM - Atribuição de apoio ao Centro Social de Santo Estêvão – 

comparticipação na aquisição de viatura. 

 
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 26 de julho 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, 22 de julho de 2021  
 

A Chefe de Divisão de Administração, 
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