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CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA 
(Mandato 2017-2021) 

Reunião n.º 21/2021  

 
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 24 de agosto 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 realizados ao abrigo da autorização prévia para a assunção de 

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

 Listagens nominais de atribuição de VSE (Vouchers de Suplemento Essencial) Meses: maio, 

junho e julho de 2021; 

 Relação de procedimentos autorizados pelo Vereador do Urbanismo, Planeamento e 

Ambiente, no âmbito da competência subdelegada; 

 Relatório semestral | 2021. 

 
Propostas 
 

1. Proposta n.º 260/2021/CM - Receção provisória das obras de alterações das infraestruturas - 

Alvará nº 1/2010 - Madre Empreendimentos Turísticos, S.A. - Urb. "Royal Cabanas Beach II" - 

União das freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira; 

2. Proposta n.º 261/2021/CM - Atribuição de apoio ao Centro Paroquial de Cachopo - 

Alojamento, manutenção e refeições fornecidas aos agentes de proteção civil; 

3. Proposta n.º 262/2021/CM - Atribuição de apoio a Associações Cinegéticas do Concelho de 

Tavira; 

4. Proposta n.º 263/2021/CM - Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Tavira 

e a ASLT-ADOTA Associação dos Animais Santa Luzia Tavira; 

5. Proposta n.º 264/2021/CM - Alteração à tabela de preços; 
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6. Proposta n.º 265/2021/CM - 7.ª alteração orçamental permutativa ao 

Orçamento 2021; 

7. Proposta n.º 266/2021/CM - Contrato de comodado a celebrar entre a Fábrica da Igreja 

Paroquial de Santa Maria do Castelo e o Município de Tavira, relativo à cedência de um 

capitel califal; 

8. Proposta n.º 268/2021/CM - Cedência de espaço em regime de comodato e revogação do 

contrato de comodato celebrado em 1 de agosto de 2016 - Armação do Artista - Associação 

Artístico - Cultural e Desportiva; 

9. Proposta n.º 269/2021/CM - 01/2020/205 - Rolf Ackermann - 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; 

10. Proposta n.º 270/2021/CM - Alteração do Regulamento do Regime de Acesso, Atribuição e 

Gestão do Parque Habitacional - versão final; 

11. Proposta n.º 271/2021/CM - Iniciativa Cidades Circulares - Convenção Conjunta no âmbito da 

parceria "CircularNet"; 

12. Proposta n.º 272/2021/CM - Atribuição de apoio à Associação Oncológica do Algarve - 

Transporte de Unidade Móvel de Rastreio do Cancro da Mama para CS Tavira; 

13. Proposta n.º 273/2021/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD - II Prova de Natação 

RIO GILÃO - ratificação de ato; 

14. Proposta n.º 274/2021/CM - Fundo de Apoio à Economia Local - Atribuição de apoios - 1.ª 

fase; 

15. Proposta n.º 275/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Onda Sólida - 

Associação de Moradores; 

16. Proposta n.º 276/2021/CM - Constituição do direito de superfície a favor Fundação Irene 

Rolo, sobre o prédio municipal sito em Santa Margarida, Freguesia de Tavira; 

17. Proposta n.º 277/2021/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 - Lote 1 - Aprovação da revisão de preços provisória; 

18. Proposta n.º 278/2021/CM - Prestação de serviços especializados na área da edição de 

conteúdos e produção dos suportes de comunicação para a divulgação do programa de 

eventos de marionetas e gastronomia, no âmbito do projeto FOME - Festival de Objetivos e 

Marionetas & Outros Comeres para o ano 2021 - Adjudicação; 
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19. Proposta n.º 279/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD - Associação Clube B. 

C. F.; 

20. Proposta n.º 280/2021/CM - Comparticipação à CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal do 

Algarve das despesas com aquisição de serviços acesso à imprensa nacional e internacional 

através de subscrição do PressReader; 

21. Proposta n.º 281/2021/CM - Código de Boa Conduta Para a Prevenção e Combate ao Assédio 

no Trabalho. 

 
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 23 de agosto 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, 19 de agosto de 2021  
 

A Chefe de Divisão de Administração, 
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