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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 16 de abril a 15 de junho 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

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

03 a 28 e maio I Exposição de painéis de António Aleixo, concebida e disponibilizada pela Câmara
Municipal de Vila Real de Santo António
Local: Biblioteca Municipal Álvaro de Campos
Organização: Município

01 de maio a 30 de junho I Exposição “Desafios do mundo proverbial: diversos olhares, distintas leituras”
Local: Igreja da Misericórdia
Organização: Associação Internacional de Paremiologia (AIP-IAP)

Até 10 de julho I Exposição "Contra-parede"
Local: Museu Municipal de Tavira | Palácio da Galeria
Organização: Município de Tavira
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CULTURA
Todas as semanas – sessões de quarta-feira a sábado I Música nas Igrejas
Local: Igreja da Misericórdia
Organização: Academia de Música de Tavira

07 de maio I Conferência virtual “Mulheres nos Textos Vicentinos”, por Lurdes Patrício
Evento online
Organização: Associação Internacional de Paremiologia (AIP-IAP) em colaboração com a SGL

17 de maio I Conferência virtual “Provérbios e Expressões da Francofonia”, por Isabelle Simões Marques
Evento online
Organização: Associação Internacional de Paremiologia (AIP-IAP) em colaboração com a SGL

28 de maio I Conferência virtual “O Plantador de Abóboras”, por Luís Cardoso de Noronha
Evento online
Organização: Associação Internacional de Paremiologia (AIP-IAP) em colaboração com a SGL

09 de junho I Conferência virtual “Séqua, Gilão e Tavira” por Fernanda Frazão
Evento online
Organização: Associação Internacional de Paremiologia (AIP-IAP) | Apoio: Santa Casa da Misericórdia de
Tavira

PROGRAMA TAVIRA PRIMAVERA D’ARTES
Eventos online: Facebook do Município

30 de abril I Santa Catarina
"Tavira D" projeto multimédia pelo Museu0
Sull'Acorda - Grupo de cordas
Viviane e Tó Viegas
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08 de abril I Santa Luzia
Zé Francisco e João Frade (guitarra e acordeão)
Pianoman Band

15 de abril I Cabanas
G.I.G.G.Y. – concerto
Beatrice Band - SoulR&B
4Soul - SoulR&B

22 de abril I Santo Estêvão
Desidério Lázaro
OSMOSE

29 de abril I Conceição
Coral Jubilate Deo – música coral
Poetas cantados – poesia e música
Fado tropical - fado

05.06 I Luz de Tavira
Helena Madeira – harpa
Luís Conceição

10 de junho I Cachopo
Silvino Campos – acordeão
Searas de Outono – música tradicional
Quarteto Sul’Arte – quarteto de cordas
Eduardo Ramos Duo
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11 de junho I Tavira
Poemus – poesia e música
Grupo Coral Tavira – concerto coral

12 de junho I Tavira
Rui Vaz
Josué Nunes

18 de junho I Tavira
Banda Musical Tavira
Night Joker Band

19 de junho I Tavira
Poesia/Música/Pintura – Armação do Artista
SOAMTTavira - música tradicional
Rush do Lavagante

WORKSHOPS | PASSEIOS
Aos sábados
Sábados com Ciência
Local: Centro Ciência Viva de Tavira
Organização: Centro Ciência Viva de Tavira

22 de maio I Percurso “Sapal e dunas”
Local: Praia do Barril
Organização: Centro Ciência Viva de Tavira
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18 de junho I Noite Astronómica em Tavira
Local: Forte do Rato
Organização: Centro Ciência Viva de Tavira

26 de junho I Percurso - Biodiversidade entre marés
Centro Ciência Viva de Tavira
Organização: Centro Ciência Viva de Tavira

OUTRAS INICIATIVAS
06, 10, 20, 27 de maio I Sessões de cinema
Local: Tavira Gran-Plaza
Organização: Cineclube de Tavira

17 de maio I Visita da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho –
Inauguração de apartamentos partilhados para pessoas sem-abrigo
Organização: Município de Tavira |MAPS

01 a 09 de junho I Dia Mundial da Criança | Semana da Criança e do Ambiente
01 de junho I Ação de limpeza
Local: Praia do Arraial Ferreira Neto
Organização: Município de Tavira | Colaboração: Centro Ciência Viva Tavira

02 de junho I Semana da Criança e do Ambiente
“Eu mitigo. E tu? Mitigas?” (mitigação de invasoras)
Parque de Lazer da Mata da Conceição
Organização: Município de Tavira | Colaboração: APA, ICNF e CCV Tavira
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Dia 08 de junho I “O mar começa aqui”
Junto à EB1 da Horta do Carmo
Limpeza da margem do rio Gilão
Colaboração: APA e CCV Tavira

Dia 09 de junho I Instalação de caixas-ninho, no âmbito do projeto alojamento local para aves Escolas
de Tavira
Organização: Município de Tavira | Colaboração: Associação Vita Nativa

03 de junho I Inauguração do Cais da Ilha de Tavira na presença do Sr. Ministro do Ambiente
Local: Ilha de Tavira
Organização: Polis Litoral Ria Formosa | Município de Tavira

06 de junho I Tecoree regional 2021
Local: Campo Escutista de Tavira
Organização: Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 100 Tavira

18 de junho I Iniciativa pública CDU
Local: Praça da República
Organização: CDU – Coligação Democrática Unitária
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II.

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (CONTRATOS ESCRITOS CELEBRADOS)

Prestação de serviços / fornecimentos
ALG EVENTOS, Lda
Bricantel - Comércio de Material
Eletrico de Bragança, S.A.

32 905,00 €

Prazo de
execução
60 dias

17 893,55 €

30 dias

VecoUrbandesign, Unipessoal, Lda.

25 774,00 €

30 dias

Fomento Industrial e Agrícola do
Algarve, Lda.,

50 000,00 €

3 anos ou até
atingir
50.000,00€

23/abr Aquisição de retroescavadora

Motivo - Comério e Motivação de
Mercados, S.A.

73 895,00 €

60 dias

Aquisição de plataformas metálicas modulares e estantes de
01/mai armazenagem para as instalações municipais de Vale
Caranguejo

Norrack - Soluções de Armazenagem,
Unipessoal, Lda.

19 900,00 €

30 dias

43 700,00 €

6 meses

11 900,00 €

56 dias

DIA

DESIGNAÇÃO

OUTORGANTE

15/abr Aquisição de tendas de exposição
Aquisição de equipamento de fitness e mobiliário urbano - Lote
19/abr
2
Aquisição de equipamento de fitness e mobiliário urbano - Lote
19/abr
1
27/abr

Aquisição de serviços para manutenção de viaturas da marca
FORD

Figueira de Sousa - Planeamento de
Aquisição de serviços especializados para a elaboração do Plano
Transportes e Mobilidade,
de Mobilidade Sustentável da cidade de Tavira
Unipessoal, Lda
Aquisição de serviços para elaboração do Diagnóstico Social e
Pitagórica - Investigação e Estudos de
14/mai
Económico do Município em contexto de Covid 19
Mercado, S.A.

06/mai

Cessão de posição contratual no contrato de aquisição de
12/mai
serviços de auditoria externa - Revisor Oficial de Contas

17/mai Aquisição de equipamento informático - lotes 1, 2, 3

VALOR

DFK & Associados, Sociedade de
Revisores de Oficiais de Contas, Lda.
cessão da posição contratual para DFK,
Ferro, Silva & Associados, SROC, Lda.

Visualforma - Tecnologias de
Informação, S.A.

3 anos

Lote 1 - 38
493,40€
Lote 2 - 39
556,76€
Lote 3 - 10
762,05€

45 dias

65 000,00 €

Final de maio
de 2022

96 776,00 €

3 anos

8 744,37 €

10 dias

29 080,00 €

30 dias

31/mai Aquisição de equipamento informático de rede

RT Geo - Planeamento e
Ordenamento do Território,
Unipessoal, Lda.
AIRC - Associação de Informática da
Região Centro
ADJ 3 Sistemas - Projecto e Gestão de
Sistemas Informáticos, Lda
Ibericafrio - Venda, Montagem e
Reparações de Frio Industrial Naval e
Comercial, Lda.
Digitsigma, Lda.

37 395,40 €

30 dias

02/jun Aquisição de software para gestão de instalações desportivas

Sincelo, Sistemas de Informação, Lda.

10 868,86 €

30 dias

15/jun Aquisição de apólices de Seguros

Caravela - Companhia de Seguros, S.A.

748 000,00 €

16/mai

Aquisição de serviços para apoio na elaboração de elementos
no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal de Tavira

21/mai Aquisição de serviços de manutenção de software ERP-AIRC
Aquisição de renovação do licenciamento do software de
27/mai
virtualização
28/mai Aquisição de uma máquina de gelo para o Mercado Municipal

04/jun

Aquisição de serviços de silvicultura e limpeza florestal de
terrenos no concelho de Tavira

Aquisição de equipamento para transmissão de rede
04/jun informática sem fios, ao abrigo da candidatura da Comissão
Europeia WIFI4EU
Aquisição de equipamento de som para reforço do sistema de
15/jun
P.A. (Public Adress)
14/jun

Aquisição de gás propano a granel para as Piscinas Municipais
de Tavira e Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho

14/jun Aquisição de comunicações móveis de dados
TOTAL

Retrataventura, Unipessoal, Lda.

24 500,00 €

Unykvis, Lda.

10 981,40 €

Audium, Electroacustica, S.A.

74 500,00 €

Gascan, S.A.

74 375,00 €

MEO - Serviços de Comunicações e
Multimédia, S.A.

19 000,00 €

entra em vigor
em 21/07, até 3
anos
até 31 de
dezembro de
2021
30 dias
30 dias
3 anos ou até
atingir
74.375,00€
6 meses ou até
atingir
19.000,00€

1 475 188,58 €
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III.

EMPREITADAS / OBRAS PUBLICAS

Obras Em Procedimento

01-Emp/21 – Obras de Conservação em Edifícios de Habitação Social – Horta do Carmo e Atalaia
Valor Base: 1.894.276,72 €
Prazo de Execução da Obra: 180 dia(s)
Descrição dos trabalhos a executar: A presente empreitada tem por objeto a execução de trabalhos de
manutenção/reparação, em edifícios de habitação social, considerando como principal intervenção as
pinturas exteriores e dos espaços comuns dos prédios bem como a impermeabilização/reparação de
coberturas.
Situação atual: Efetuado o relatório preliminar.

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 entrega de propostas para o próximo dia 19/06/2021.
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04-Emp/21 – Obras de Conservação e Beneficiação da Rede Viária do Concelho - Arruamentos da Zona
Poente da Vila de Santa Luzia
Valor Base: 235.675,78 €
Prazo de Execução da Obra: 150 dia(s)
Descrição dos trabalhos a executar: Os arruamentos a poente da vila de Santa Luzia apresentam várias
patologias/degradações a nível da superfície do pavimento, desde fendilhamento, desagregação
superficial, peladas, deformações e remendos, pelo que o presente projeto visa a execução de obras de
conservação e beneficiação.
Situação atual: Em procedimento.
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06-Emp/21 – Valorização dos Espaços Exteriores da Atalaia – Quarteirão Norte
Valor Base: 421.303,41 €
Prazo de Execução da Obra: 180 dia(s)
Descrição dos trabalhos a executar: No âmbito da revitalização e valorização de espaços urbanos em
áreas socialmente vulneráveis, a presente intervenção localizada na zona da Atalaia, visa a valorização
dos espaços públicos, dotando-os de melhores condições de acessibilidade, áreas de ensombramento e
jardins, reestruturação da circulação viária e pedonal, introdução novo mobiliário urbano e de desporto
e enterramento de infraestruturas. A intervenção a realizar localiza-se no quarteirão norte da Atalaia,
abrange quatro ruas, nomeadamente a Rua da Atalaia, Rua da Comunidade Lusíada, Travessa da
Comunidade Lusíada e Rua de Santo António.
Situação atual: Manifestado intenção de adjudicar à empresa Relvas, Nunes & Luz, Lda., pelo valor
417.441,47 € (quatrocentos e dezassete mil, quatrocentos e quarenta e um euros e quarenta e sete
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, num prazo de execução de 180 dias. Em fase de
audiência prévia.
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07-Emp/21 – Requalificação das frentes ribeirinhas - Rua do Cais
Valor Base: 549.485,38 €
Prazo de Execução da Obra: 180 dia(s)
Descrição dos trabalhos a executar: O presente projeto, integrado num conjunto de ações que visam a
requalificação das frentes ribeirinhas na cidade de Tavira, considera a intervenção na Rua do Cais e parte
do Largo da Caracolinha, sendo que, os principais objetivos assentam na melhoria das condições de
acessibilidade e mobilidade nestes espaços e na promoção da ligação à nova ponte sobre o Rio Gilão.
O projeto integra ainda a beneficiação geral das guardas ao longo do paredão do rio, substituição da
iluminação pública no jardim do Coreto, substituição de pavimentos e mobiliário urbano.
Situação atual: Em concurso. Apresentação de propostas até dia 19 de junho de 2021.

10-Emp/21 – Miradouro em Alcaria de Cume
Valor Base: 44.847,61 €
Prazo de Execução da Obra: 90 dia(s)
Descrição dos trabalhos a executar: Assim o programa consistiu na criação de uma área de miradouro
em associação com uma área de merendas e estadia, que se desenvolve num mesmo espaço em
plataforma, sendo acedido por um caminho onde são garantidas as condições necessárias para o acesso
automóvel e estacionamento. Este espaço de miradouro está delimitado por um muro em xisto que
delimita o espaço e suporta terras. Este espaço prolonga-se então para uma segunda plataforma através
de

uma

escada

rampeada,

onde

se

encontra

a

eira,

tornando

possível

o

acesso

e o caminhar sobre este espaço. Deste modo ao nível da organização espacial encontramos cinco áreas
distintas:
A – Eira;
B – Escada rampeada;
C – Área de Estadia e miradouro;
D – Acesso e estacionamento automóvel;
E – Estacionamento de bicicletas.
Situação atual: Efetuada abertura de procedimento.
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11-Emp/21 – Intervenção na Nora e Tanque da Praceta Diogo Mendonça Corte Real
Valor Base: 53.507,73 €
Prazo de Execução da Obra: 90 dia(s)
Descrição dos trabalhos a executar: A intervenção tem por objetivo reabilitar a fonte da Praceta Diogo
Mendonça Corte Real. Pretende recuperar o sistema hidráulico, proteger estruturas, melhorar a
iluminação, melhorar pavimentos e eliminar desníveis.
Situação atual: Efetuada abertura de procedimento.

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 adjudicação à empresa José de Sousa Barra & Filhos, Lda. pelo valor de
392.610,15 € (trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e dez euros e quinze cêntimos), ao qual acresce
o IVA à taxa legal em vigor, num prazo de execução de 150 dias. Aguarda assinatura do contrato escrito.
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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

16-Emp/20 – Substituição de Coberturas em Fibrocimento em Escolas do Concelho
Valor Base: 270.534,55 €
Prazo de Execução da Obra: 150 dia(s)
Descrição dos trabalhos a executar: Substituição de coberturas em fibrocimento existentes na Escola Dr.
Jorge Correia e D. Manuel l.
Situação atual: Em Procedimento

17-Emp/20 – OBRAS DE CONSERVAÇÃO NA EM 397 E MONTE DOS CURRAIS
Valor Base: 729.246,23 €
Prazo de Execução da Obra: 90 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 adjudicação, Lote 1 à empresa Ecoasfalt S.A. - Sucursal em Portugal, pelo valor
554.241,20 € (quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um euros e vinte cêntimos),
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, num prazo de execução de 90 dias e Lote 2 à empresa José de
Sousa Barra & Filhos, Lda., pelo valor 59.838,65 € (cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito euros
e sessenta e cinco cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, num prazo de execução de 90
dias.
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Obras Em Curso

01-Emp/20 – Requalificação da Rua Capitão Jorge Ribeiro em Cabanas de Tavira
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.
Firma Adjudicatária: Vibeiras - Sociedade Comercial de Plantas, S.A.
Valor da adjudicação: 1.409.026,68 €
Data da adjudicação: 15-12-2020
Data do contrato: 26-02-2021
Data da consignação: 07-06-2021
Prazo de execução da obra: 270 dia(s)
Prorrogação do prazo: 270 dia(s)
Situação atual: Suspensa
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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.

18

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 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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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

23

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.
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15-Emp/20 – Beneficiação da Ecovia do Litoral Algarvio
Descrição dos trabalhos a executar: Obras de beneficiação na ecovia do litoral Algarvio, nas freguesias de
Cabanas, Tavira, Santa Luzia e Luz de Tavira e Santo Estêvão.
Firma Adjudicatária: Beneficiação da Ecovia do Litoral Algarvio – Concelho de Tavira
Valor da adjudicação: 272.875,37 €
Data da adjudicação: 15-02-2021
Data do contrato: 12-03-2021
Data da consignação: 19-04-2021
Prazo de execução da obra: 180 dia(s)
Prorrogação do prazo: 180 dia(s)
Situação atual: Em curso
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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: 60 dia(s)
Situação atual: Em curso, aguarda execução de trabalhos complementares. Contrato adicional assinado
a 08/06/2021.
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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: A empreitada encontra-se suspensa desde 12/05/2020. Está previsto o início dos trabalhos
para 19 de julho.
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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: 05-08-2020
Data do contrato: 03-09-2020
Data da consignação: 06-10-2020
Prazo de execução da obra: 180 dia(s)
Prorrogação do prazo: 30 dia(s)
Situação atual: Em curso. Aguarda parecer do IP para inicio dos trabalhos de pintura de sinalização de
trânsito horizontal junto à passagem de nível na Rua Álvaro de Campos.
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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: Em curso
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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: 90 dia(s)
Situação atual: Trabalhos concluídos, aguarda entrega de compilação técnica para agendamento de
receção provisória.
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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: 107 dia(s)
Situação atual: Preparação de piscinas para arranque de equipamentos.
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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, alvenarias e especialidades
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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: Foi efetuada vistoria para efeitos de receção provisória no dia 14 de Abril de 2021, e
concedido um prazo para o empreiteiro proceder à correção das deficiências anotadas.

35

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: Empreitada suspensa.
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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 suspensa.
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IV.

DELIBERAÇÕES TOMADAS PELO ORGÃO EXECUTIVO

Reunião 27 de abril de 2021


Proposta n.º 122/2021/CM - Suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Tavira e
estabelecimento de medidas preventivas no âmbito da ampliação do cemitério municipal de
Tavira;



Proposta n.º 123/2021/CM - Declaração de utilidade pública da ampliação do cemitério municipal
de Tavira;



Proposta n.º 124/2021/CM - Concurso Público para a concessão de exploração dos
estabelecimentos integrados no parque de campismo da ilha de Tavira 2021.

Reunião 04 de maio de 2021


Proposta n.º 125/2021/CM - Atribuição de apoio à Academia Sénior de Aprendizagem e
Solidariedade de Tavira | construção de via de evacuação das instalações;



Proposta n.º 126/2021/CM - Atribuição de apoio à Associação de Armadores e Pescadores de
Tavira - APTAV;



Proposta n.º 127/2021/CM - Apoio no âmbito do RMAAD - Programa "Cyclin Portugal Algarve
2021";



Proposta n.º 128/2021/CM - Apoios a atribuir no âmbito do 2.º período de candidaturas ao
Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento;



Proposta n.º129/2021/CM - Acordo de cooperação para a constituição da Rede de Espaços de
Teletrabalho / Coworking, no interior - Ratificação de ato.

Reunião 18 de maio de 2021


Proposta n.º 133/2021/CM - Concurso para recrutamento e seleção de candidatos à atribuição
de licença para o exercício da atividade de guarda-noturno;



Proposta n.º 134/2021/CM - Atribuição de apoio à Sociedade Orfeónica Amadores de Teatro de
Tavira (SOAMTT), para a aquisição de viatura de 9 lugares;



Proposta n.º 135/2021/CM - Anulação de valor remanescente do apoio à integração de elemento
na Comunidade Terapêutica do Azinheiro - GATO;
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Proposta n.º 136/2021/CM - Anulação de parte do apoio financeiro à Cáritas Arquidiocesana de
Évora, concedido através de proposta n.º 250/CM/2020.

Reunião 31 de maio de 2021


Proposta n.º 137/2021/CM - Regime de Exercício de Atividade de Comércio a Retalho Não
Sedentária;



Proposta n.º 138/2021/CM - Atribuição de apoio financeiro ao Centro Paroquial de Cachopo para
comparticipação de obras no edifício do antigo do Centro de Animação Infantil e Apoio
Comunitário de Cachopo;



Proposta n.º 139/2021/CM - Júri para o procedimento concursal para provimento de cargo Chefe
de Divisão de Assuntos Sociais;



Proposta n.º 140/2021/CM - 4.ª alteração permutativa ao Orçamento de 2021;



Proposta n.º 141/2021/CM - 01/2020/209 - Craig Ramsay Leitch - 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 no Largo do Trem, n.º 15 e 16, em
Tavira;



Proposta n.º 142/2021/CM - 01/2019/68 - Rita Alexandra Duarte Borges - 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 144/2021/CM - 01/2019/304 - Lacerda Neto, Lda. - 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 145/2021/CM - Protocolo para assegurar a constituição do Dispositivo Especial de
Combate a Incêndios Rurais - DECIR - Ano 2021;



Proposta n.º 146/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Sociedade Columbófila
de Santa Catarina;



Proposta n.º 147/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Grupo Columbófilo
Cabanense;



Proposta n.º 148/2021/CM - Atribuição de Apoio no âmbito do RMAAD_Sociedade Columbófila
Tavirense;
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Proposta n.º 149/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Grupo Columbófilo de
Santo Estevão;



Proposta n.º 150/2021/CM - Atribuição de apoio ao Corpo Nacional de Escutas - Requalificação
do Campo de Escutista de Tavira (CET);



Proposta n.º 151/2021/CM - Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2021/2022;



Proposta n.º 152/2021/CM - Donativo financeiro de particular;



Proposta n.º 153/2021/CM - Atribuição de apoio à Associação Cultural e Artística de Tavira|
Projeto "TAVIANIMA: Formar Gerações-Capacitar para Des-Envolver";



Proposta n.º 155/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Associação Desportiva
Tavira;



Proposta n.º 156/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Clube Karaté Tavira;



Proposta n.º 157/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Sonâmbulos Futsal
Luzense Associação;



Proposta n.º 158/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Onda Sólida - Associação
de Moradores;



Proposta n.º 159/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Kombate Fácil Associação Socio-Cultural Desportiva e Recreativa;



Proposta n.º 160/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Associação
Gimnochamps Tavira;



Proposta n.º 161/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Clube Náutico Tavira;



Proposta n.º 162/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Sociedade Tiro Tavira;



Proposta n.º163/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Clube Recreio Desporto
Santaluziense;



Proposta n.º 164/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Casa Benfica Tavira;



Proposta n.º 165/2021/CM - Relatório de Monitorização da Operação de Reabilitação Urbana;



Proposta n.º 166/2021/CM - Alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal de Tavira aos
Planos Especiais de Ordenamento do Território;



Proposta n.º 167/2021/CM - Protocolo de Cooperação entre o Município de Tavira e o Alto
Comissariado para as Migrações, I.P. para implementação e funcionamento do CLAIM |Tavira;

41



Proposta n.º 168/2021/CM - Celebração de Protocolos de Colaboração Financeira no âmbito do
Programa TAVIRA SOLIDÁRIA 2021- Refeições Sociais;



Proposta n.º 169/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_Tavira Natação Clube;



Proposta n.º 170/2021/CM - Atribuição de apoio financeiro às Associações Cinegéticas do
Concelho de Tavira;



Proposta n.º 171/2021/CM - Atribuição de Apoio no Âmbito do RMAAD_ Tomás António Serrano
Luís;



Proposta n.º 172/2021/CM - Prestação de contas | 2020.

Reunião 11 de junho de 2021


Proposta n.º 174/2021/CM - Atribuição de Medalhas Municipais de Mérito e de Bons Serviços e
Dedicação.

Reunião de 15 de junho de 2021


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;



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



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;



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";



Proposta n.º 179/2021/CM - 01-Emp/21 - Obras de Conservação em Edifícios de Habitação Social
- Horta do Carmo e Atalaia - Relatório Preliminar;



Proposta n.º 180/2021/CM - Relatório de Monitorização da Operação de Reabilitação Urbana, por
substituição da proposta n.º 165/2021/CM;



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



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



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;



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

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS

Proposta

Entidade

Valor

Âmbito

Objeto

social

construção de via de evacuação das instalações

22 542,21 €

126/2021/CM Associação de Armadores e Pescadores de Tavira

desportivo

apoio a atividade

5 000,00 €

127/2021/CM Federação Portuguesa de Ciclismo

desportivo

programa Cyclin Portugal Algarve 2021

25 000,00 €

cultural

aquisição de viatura de 9 lugares

14 999,00 €

Academia Sénior de Aprendizagem e
125/2021/CM
Solidariedade de Tavira

Sociedade Orfeónica Amadores de Teatro de
134/2021/CM
Tavira
138/2021/CM Centro Paroquial de Cachopo

cultural

comparticipação de obras no edifício

36 408,00 €

146/2021/CM Sociedade Columbófila de Santa Catarina

desportivo

apoio a atividade

2 500,00 €

147/2021/CM Grupo Columbófilo Cabanense

desportivo

apoio a atividade

2 500,00 €

148/2021/CM Sociedade Columbófila Tavirense

desportivo

apoio a atividade

2 500,00 €

149/2021/CM Grupo Columbófilo de Santo Estevão

desportivo

apoio a atividade

2 500,00 €

150/2021/CM Corpo Nacional de Escutas

desportivo Requalificação do Campo de Escutista de Tavira

6 791,83 €

cultural

projeto "TAVIANIMA: Formar GeraçõesCapacitar para Des-Envolver"

60 000,00 €

155/2021/CM ADT-Associação Desportiva Tavira

desportivo

apoio a atividade

6 000,00 €

156/2021/CM Clube Karaté Tavira

desportivo

apoio a atividade

6 000,00 €

157/2021/CM Sonâmbulos Futsal Luzense Associação

desportivo

apoio a atividade

27 500,00 €

158/2021/CM Onda Sólida - Associação de Moradores

desportivo

apoio a atividade

1 500,00 €

Kombate Fácil - Associação Socio-Cultural
159/2021/CM
Desportiva e Recreativa

desportivo

apoio a atividade

1 500,00 €

160/2021/CM Associação Gimnochamps Tavira

desportivo

apoio a atividade

2 500,00 €

161/2021/CM Clube Náutico Tavira

desportivo

apoio a atividade

40 000,00 €

162/2021/CM Sociedade de Tiro Tavira

desportivo

apoio a atividade

7 500,00 €

163/2021/CM Clube Recreio Desporto Santaluziense

desportivo

apoio a atividade

7 000,00 €

164/2021/CM Casa do Benfica Tavira

desportivo

apoio a atividade

7 500,00 €

169/2021/CM Tavira Natação Clube

desportivo

apoio a atividade

16 000,00 €

170/2021/CM Associação Cinegética do Marco

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Associação do Faz-Fato

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

Associação de Caça e Pesca Artesanal de Santa
170/2021/CM
Catarina

desportivo

apoio a atividade

1 000,00 €

170/2021/CM Associação de Caçadores e Pescadores do Relvais

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Associação de Caçadores e Pescadores do Badanal desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Associação de Caça e Pesca Laços Selvagens

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Associação de Caçadores da Feiteira

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Federação de Caçadores do Algarve

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Caçadores e Pescadores de Tavira

desportivo

apoio a atividade

1 000,00 €

170/2021/CM Clube de Caçadores da Portela da Corcha

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Clube de Caça e Tiro Casa Cheia da Picota

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Clube de Caça e Pesca do Aragão

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Clube de Caça dos Currais

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

153/2021/CM Associação Cultural e Artística de Tavira

TOTAL

338 741,04 €
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Proposta

Entidade

Valor

Âmbito

Objeto

170/2021/CM Clube de Caça da Amoreira

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Clube de Caça e Pesca dos Morenos

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Clube de Caça e Tiro da Conceição

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Clube de Caça e Pesca Espiga Dourada

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Clube de Caçadores e Pacíficos de Santo Estevão

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Clube de Caça dos Palheiros

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Clube de Caçadores dos Castelos

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Clube de Caçadores de Vale de Murta

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Clube de Caça e Pesca de Santa Margarida

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Clube de Caçadores do Vale Formoso

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

170/2021/CM Associação de Caçadores do Grainho

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

171/2021/CM Tomás Antonio Serrano Luís

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

176/2021/CM Sociedade Columbófila Luzense

desportivo

apoio a atividade

3 000,00 €

cultural

Estudo “Cultura Algarve 2030 – Aspirações e
visões de futuro”

3 000,00 €

178/2021/CM CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve
TOTAL

42 000,00 €
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VI.

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO


O saldo de tesouraria em 15 de junho é de € 21.548.710;



O valor de documentos de despesa por regularizar é de € 353.487;



O valor em dívida com empréstimos – € 5.259.405.
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VII. PROCESSOS JUDICIAIS / RECLAMAÇÕES / RECURSOS HIERÁRQUICOS PENDENTES/
REGULAMENTOS
Tribunal/Entidade

Ponto de situação
em 15 de junho de 2021

Contraordenações em curso

Câmara Municipal de Tavira

1316

Contraordenações resolvidas
(desde 15.04.2021)

Câmara Municipal de Tavira

78

Processos de contraordenação
resolvidos em 2021

Câmara Municipal de Tavira

442

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

71

Contencioso Penal

Todas as instâncias

16

Contencioso Cível

Todas as instâncias

18

Diversos

0

Recursos Hierárquicos

Câmara Municipal de Tavira

0

Reclamações em curso no CIAC

Câmara Municipal de Tavira

4

Casos resolvidos /CIAC
(de 15/04/2021 a 15/06/2021)

Câmara Municipal de Tavira

2

Procedimentos/Tipos

PCO (s) contra o Município
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