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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 15 de dezembro de 2021 a 31 janeiro de 2022. 
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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 

 

Até 30 de março I “De Triana a Tavira. Cerâmicas sevilhanas dos séculos XIV e XVII” 
Museu Municipal de Tavira | Núcleo Islâmico 
Organização: Município de Tavira 
 

Até 16 de abril I Exposição "Caminho - A reconstrução da Memória" de Rui Matos 

Museu Municipal de Tavira | Palácio da Galeria  
Organização: Município de Tavira 
 

Até 18 de novembro I “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara – 100 anos de Saramago” 

Biblioteca Municipal Álvaro de Campos 

Exposição bibliográfica permanente de toda a obra do escritor, existente na biblioteca 

Exposição do discurso pronunciado, na academia sueca, a 07 de dezembro de 1998 

Exposição «José Saramago: voltar aos passos que foram dados» promovida pela Fundação José 

Saramago em parceria com Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e da Direção-Geral do Livro, 

dos Arquivos e das Bibliotecas 

Organização: Município de Tavira 

 

CULTURA 

17 e 28 de janeiro I Conferências AHA  

Biblioteca Municipal Álvaro de Campos 

Organização: Associação dos Historiadores do Algarve 

 

29 de janeiro | 18h00 I Música nas Igrejas | Fado com Aurora Gonçalves, Nuno Martins (viola) e José 

Pinto (guitarra portuguesa)  

Local: Igreja do Carmo 

Organização: Academia de Música de Tavira 
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12 de fevereiro I Música nas Igrejas | Luís Conceição (piano) 

Local: Igreja da Misericórdia 

Organização: Academia de Música de Tavira 

 

14 de fevereiro I Palestra “Viajar com os provérbios em tempo de pandemia” com Rui Soares e Marinela 

Soares  

Local: Biblioteca Municipal Álvaro de Campos 

Organização: Associação Internacional de Paremiologia (AIP-IAP) 

 

19 de fevereiro I Música nas Igrejas | Márcio Gonçalves (fado), Nuno Martins (viola) e José Pinto 

(guitarra portuguesa) 

Local: Igreja do Carmo 

Organização: Academia de Música de Tavira 

 

26 de fevereiro I Música nas Igrejas | Silvino Campos (acordeão) 

Local: Ermida de São Sebastião 

Organização: Academia de Música de Tavira 

 

27 a 30 de janeiro I Feira Transfronteiriça de Arte Contemporânea 

Local: Gibraleón  

Organização: A-NAFA – Associação e Núcleo de Amigos e Fotógrafos do Algarve 

 

Até 27 de março I “Oficina de Teatro 2021/2022” 

local: Biblioteca Municipal Álvaro de Campos 

Organização: Armação do Artista 

 

DESPORTO 

22 e 23 de janeiro I Torneio de Ano Novo 

Local:Piscinas Municipais 

Organização: Associação de Natação do Algarve 

 

23 de janeiro I 1º Grande Prémio de Marcha CRD Santaluziense 

Local: Santa Luzia 

Organização: Clube Recreio e Desporto Santaluziense 

 

19 de janeiro I 48ª Volta ao Algarve – 4ª etapa 

Local: Avenida Zeca Afonso 

Organização: Federação Portuguesa de Ciclismo 
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26 e 27 de fevereiro I Torneio de Inverno de Natação  

Local: Piscinas municipais 

Organização: Associação de Natação do Algarve 

 

27 de fevereiro I Show Your True Colors  

Local: Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho 

Organização: Academia de Dança do Algarve 
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II. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (CONTRATOS ESCRITOS CELEBRADOS) 

Prestação de serviços / fornecimentos 
 

 

 

Contrato Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA DESIGNAÇÃO OUTORGANTE VALOR
Prazo de 

execução

30/dez Locação de tenda
DF Exclusive Consultoria e 

Contabilidade, Unipessoal, Lda.
16 000,00 € 30 dias

07/jan

Aquisição de serviços para elaboração do projeto de mecânica 

de cena e equipamentos audiovisuais e plano de manutenção 

de edificio para o Cine Teatro António Pinheiro

Rúben Martins, Lda. 18 750,00 € 100 dias

10/jan
Aquisição de serviços de vigilância e segurança aquática para as 

Piscinas Municipais de Tavira
Salvaquático, Lda. 40 555,60 € 10 meses

19/jan

Aquisição de serviços para a elaboração de projetos de 

estruturas e redes prediais de águas e esgotos para o centro de 

meios aéreos de Cachopo

R. & M. Laranja, Engenharia e 

Projectos, Lda.
5 815,00 € 30 dias

81 120,60 €TOTAL

DIA DESIGNAÇÃO OUTORGANTE VALOR
Prazo de 

execução

20/jan
Contrato programa para a Limpeza das praias do concelho de 

Tavira 

Taviraverde - Empresa Municipal de 

Ambiente, E. M.
1 713 324,96 € 3 anos

1 713 324,96 €TOTAL
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III. EMPREITADAS / OBRAS PUBLICAS 

Obras em Procedimento 
 

02-Emp/22 – Obras de Conservação na EB1 D. Manuel I 

Valor Base: 158.567,07 € 

Prazo de Execução da Obra: 90 dia(s) 

Descrição dos trabalhos a executar: O recinto escolar apresenta patologias quer ao nível dos edifícios, 

quer ao nível dos espaços exteriores, assim sendo a presente empreitada tem como objetivo, a reposição 

das condições necessárias à sua adequada conservação e funcionamento. 

Situação atual: Efetuada abertura de procedimento. 
 

11-Emp/21 – Intervenção na Nora e Tanque da Praceta Diogo Mendonça Corte Real 

Valor Base: 66.872,17 € 

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: Em concurso. Foi efetuado o relatório preliminar onde se propõe adjudicação à empresa 

Infrasul – construções e Infraestruturas, Lda., pelo valor 65.967,66 € (sessenta e cinco mil, novecentos e 

sessenta e sete euros e sessenta e seis cêntimos) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, num prazo 

de execução de 90 dias. Em contrato. 
 

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 procedimento para 

extinção de contrato 
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Obras em Curso 

  

01-Emp/21 – Obras de Conservação em Edifícios de Habitação Social – Horta do Carmo e Atalaia - Lote 

4 – Rua Tavira de Durango e Bairro Jara 

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. 

Firma Adjudicatária: Nobislux Engenharia Unipessoal Lda. 

Valor da adjudicação: 401.927,76 € 

Data da adjudicação: 13-08-1921 

Data do contrato: 27-08-2021 

Data da consignação: 27-09-2021 

Prazo de execução da obra: 180 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Empreitada em curso.  
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01-Emp/21 – Obras de Conservação em Edifícios de Habitação Social – Horta do Carmo e Atalaia - Lote 

1 

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. 

Firma Adjudicatária: Nobislux Engenharia Unipessoal Lda. 

Valor da adjudicação: 473.454,07 € 

Data da adjudicação: 13-08-2021 

Data do contrato: 27-08-2021 

Data da consignação: 27-09-2021 

Prazo de execução da obra: 180 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Empreitada em curso.  
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01-Emp/21 – Obras de Conservação em Edifícios de Habitação Social – Horta do Carmo e Atalaia - Lote 

2 – Avenida Dr. Eduardo Mansinho 

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. 

Firma Adjudicatária: Nobislux Engenharia Unipessoal Lda. 

Valor da adjudicação: 385.201,40 € 

Data da adjudicação: 13-08-2021 

Data do contrato: 27-08-2021 

Data da consignação: 27-09-2021 

Prazo de execução da obra: 180 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Empreitada em curso.  
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01-Emp/21 – Obras de Conservação em Edifícios de Habitação Social – Horta do Carmo e Atalaia - Lote 

3 – Rua Tenente Coronel Melo Antunes e Rua do Óculo 

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. 

Firma Adjudicatária: Nobislux Engenharia Unipessoal Lda. 

Valor da adjudicação: 462.040,24 € 

Data da adjudicação: 13-08-1921 

Data do contrato: 27-08-2021 

Data da consignação: 27-09-2021 

Prazo de execução da obra: 180 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Em curso. 
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03-Emp/21 – OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO – 

Arruamentos na Freguesia de Tavira - Lote2 

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. 

Firma Adjudicatária: José de Sousa Barra & Filhos, Lda. 

Valor da adjudicação: 238.533,14 € 

Data da adjudicação: 09-08-2021 

Data do contrato: 09-09-2021 

Data da consignação: 22-10-2021 

Prazo de execução da obra: 150 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Em execução. 
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03-Emp/21 – OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO – 

Arruamentos na Freguesia de Tavira - Lote1 

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. 

Firma Adjudicatária: José de Sousa Barra & Filhos, Lda 

Valor da adjudicação: 481.745,00 € 

Data da adjudicação: 09-08-2021 

Data do contrato: 09-09-2021 

Data da consignação: 20-09-2021 

Prazo de execução da obra: 150 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Em execução. 
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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 

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. 

Firma Adjudicatária: Manuel António & Jorge Almeida - Construções, S.A. 

Valor da adjudicação: 227.505,79 € 

Data da adjudicação: 27-05-2021 

Data do contrato: 22-07-2021 

Data da consignação: 01-09-2021 

Prazo de execução da obra: 150 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 60 dia(s) 

Situação atual: Em execução. 
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06-Emp/21 – Valorização dos Espaços Exteriores da Atalaia – Quarteirão Norte 

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. 

Firma Adjudicatária: Relvas, Nunes & Luz, Lda. 

Valor da adjudicação: 417.441,47 € 

Data da adjudicação: 25-07-2021 

Data do contrato: 22-09-2021 

Data da consignação: 25-10-2021 

Prazo de execução da obra: 180 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Trabalhos em curso 
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09-Emp/21 – Alteração da Instalação elétrica e de telecomunicações do Edifício do Compromisso 

Marítimo 

Descrição dos trabalhos a executar: Dotar o espaço com as infraestruturas necessárias para o exercício 

da atividade pretendida, atendimento ao público. 

Firma Adjudicatária: LOVIMEC - Renovação Urbana e Construções Unipessoal, Lda. 

Valor da adjudicação: 56.044,00 € 

Data da adjudicação: 05-07-2021 

Data do contrato: 25-08-2021 

Data da consignação: 27-09-2021 

Prazo de execução da obra: 90 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Empreitada em curso. Foi solicitada prorrogação de prazo, devido aos constrangimentos 

associados ao Covid19 (falta de matéria prima). 
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12-Emp/21 – Alteração das características técnicas do ponto de entrega de energia existente para o 

ramal de alimentação da Casa da Aldeia em Cachopo 

Descrição dos trabalhos a executar: Alteração no ponto de entrega de energia existente  

Firma Adjudicatária: Martins Gago & Filhos, Lda 

Valor da adjudicação: 4.997,00 € 

Data da adjudicação: 09-12-2021 

Data do contrato: por definir 

Data da consignação: 20-12-2021 

Prazo de execução da obra: 21 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual:  

 
  

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: Em curso 
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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: 0 dia(s) 

Situação atual: Em curso 
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16-Emp/20 – Substituição de Coberturas em Fibrocimento em Escolas do Concelho 

Descrição dos trabalhos a executar: Substituição de coberturas em fibrocimento existentes na Escola Dr. 

Jorge Correia e D. Manuel l. 

Firma Adjudicatária: MWT- Metalworking Technologies, Lda. 

Valor da adjudicação: 193.865,34 € 

Data da adjudicação: 29-06-2021 

Data do contrato: 17-09-2021 

Data da consignação: 15-10-2021 

Prazo de execução da obra: 150 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 0 dia(s) 

Situação atual: Aguarda início das férias escolares para início da remoção do fibrocimento 
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17-Emp/20 – OBRAS DE CONSERVAÇÃO NA EM 397 E MONTE DOS CURRAIS - Lote 1 

Descrição dos trabalhos a executar: Obras de conservação na EM 397, por forma a permitir a circulação 

de veículos em condições de segurança. 

Firma Adjudicatária: Ecoasfalt S.A. - Sucursal em Portugal 

Valor da adjudicação: 554.241,20 € 

Data da adjudicação: 08-07-2021 

Data do contrato: 19-08-2021 

Data da consignação: 06-09-2021 

Prazo de execução da obra: 90 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 120 dia(s) 

Situação atual: Em execução. 
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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: 482 dia(s) 

Situação atual: Em execução. 
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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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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: 350 dia(s) 

Situação atual: Empreitada em curso.  
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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 
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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 de revestimentos, estrutura metálica e especialidades de 

AVAC, hidraulica, Inst. electricas, ... 

 

 

  

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 



  

27 
 

 

 

Prazo de execução da obra: 360 dia(s) 

Prorrogação do prazo: 224 dia(s) 

Situação atual: Efetuada vistoria para efeitos de receção provisória no dia 14 de Abril de 2021, aguarda 

reparações e entrega de compilação técnica. 

 

 

  

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 dezembro de 2021 

 Proposta n.º 376/2021/CM - Atribuição de apoio à Associação Números d’Elite para participação 

de atletas (bailarinas) na competição Festival Norte Dança - ratificação de ato; 

 Proposta n.º 377/2021/CM - Atribuição de apoio extraordinário ao G.A.T.O. - Grupo de Ajuda a 

Toxicodependentes; 

 Proposta n.º 378/2021/CM - Atribuição de apoio logístico à Fábrica Igreja Paroquial de Nossa 

Senhora da Luz de Tavira - Eucaristia com a presença dos símbolos da Jornada Mundial de 

Juventude - ratificação de despacho; 

 Proposta n.º 379/ 2021/CM - 01/2021/153 - José Custódio Pereira Fernandes - Dispensa da 

dotação dos lugares de estacionamento, nos termos da alínea b) e d) do n.º 4 do artigo 61.º do 

regulamento do Plano de Urbanização de Tavira; 

 Proposta n.º 380/2021/CM - Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT); 

 Proposta n.º 381/2021/CM - Fundo de Apoio à Economia Local - Revogação parcial da Proposta 

n.º 288/CM/2021; 

 Proposta n.º 382/2021/CM - Empreitada para requalificação da Rua Capitão Jorge Ribeiro em 

Cabanas de Tavira - 1-Emp/20 - Aprovação da minuta do contrato adicional n.º 1; 

 Proposta n.º 383/2021/CM - Revogação, por mútuo acordo, do contrato de comodato celebrado 

em 06 de junho de 2013, entre o Município de Tavira e o Centro Paroquial de Cachopo (Prédio 

urbano, Rua da Moagem); 

 Proposta n.º 384/2021/CM - Alteração à tabela de preços; 

 Proposta n.º 385/2021/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 - Lotes 1, 2, 3, 4 e 5 - Aprovação da Compilação Técnica; 

 Proposta n.º 386/2021/CM - 1.º Relatório Anual de Avaliação e Controlo Ambiental da Avaliação 

Ambiental Estratégica do Plano de Urbanização de Tavira; 

 Proposta n.º 387/2021/CM - Generalização do acesso gratuito às refeições escolares (Pré-Escolar 

e 1º Ciclo); 
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 Proposta n.º 388/2021/CM - Nomeação dos Presidentes da Mesa da Assembleia Geral e do 

Conselho de Administração da Taviraverde - Empresa Municipal de Ambiente EM, S.A.; 

 Proposta n.º 389/2021/CM - Nomeação do Fiscal único da Taviraverde - Empresa Municipal de 

Ambiente EM, S.A.; 

 Proposta n.º 390/2021/CM - Taviraverde - Empresa Municipal de Ambiente, E.M. - Tarifário para 

2022; 

 Proposta n.º 391/2021/CM - Minuta do Contrato-Programa para a Limpeza das Praias do 

Concelho de Tavira - ano 2022. 

 

Reunião de 12 de janeiro de 2022 

 Proposta n.º 392/2021/CM - 01/2019/37 - Maria Salomé Madeira Pequeno Vargas Freire - 

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; 

 Proposta n.º 393/2021/CM - 01/2019/179 - Nuno Paulo Lopes Cruz Fernandes - 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; 

 Proposta n.º 394/2021/CM - 01/2019/186 - Between Dolphin, Lda. - Criação de estacionamentos 

públicos noutro local, nos termos do n.º 13 do artigo 43.º do Regulamento Municipal da 

Urbanização e Edificação de Tavira; 

 Proposta n.º 1/2022/CM - Contrato de comodato com a Associação SSVP - Sociedade São Vicente 

de Paulo - Portugal/Conferência Virgem Santíssima de Tavira; 

 Proposta n.º 2/2022/CM - Protocolo de Cooperação entre o Município de Tavira e a Plataforma 

Saúde em Diálogo Associação para a Promoção da Saúde e Proteção na Doença - Projeto "Espaço 

Saúde 360º Algarve"; 

 Proposta n.º 3/2021/CM - Atribuição de suplemento remuneratório com fundamento no exercício 

de funções em condições de penosidade e insalubridade, na sequência do Decreto-Lei n.º 

93/2021, de 9 de novembro - Ano 2022; 

 Proposta n.º 4/2021/CM - Protocolo de colaboração entre o Centro Europeu de Voluntariado e o 

Banco de Voluntariado de Tavira - resolução; 

 Proposta n.º 5/2022/CM - Atribuição de apoio à Armação do Armação do Artista - Associação 

Artístico - Cultural e Desportiva, no âmbito do evento "Oficina de Teatro 2021/22". 
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Reunião de 25 de janeiro 

 Proposta n.º 6/ 2022/CM - Provedor dos Animais de Tavira; 

 Proposta n.º 8/ 2022/CM - Atribuição de apoio à CI - AMAL - Comunidade Intermunicipal do 

Algarve - Projeto "Deteção e Combate à Espécie Invasora Vespa Velutina"; 

 Proposta n.º 10/ 2022/CM - Início de procedimento e participação procedimental - Alteração ao 

regulamento do orçamento participativo do Município de Tavira; 

 Proposta n.º 11/ 2022/CM - Normas de Participação no Orçamento Participativo do Município de 

Tavira - Edição 2022/2023; 

 Proposta n.º 12/ 2022/CM - Atribuição de apoio à A-NAFA - Associação e Núcleo de Amigos 

Fotógrafos do Algarve - Feira Transfronteiriça de Arte Contemporânea 2022. 

 

Reunião de 04 de fevereiro 

 Proposta n.º 13/ 2022/CM - Concurso Público para a concessão de exploração dos 

estabelecimentos integrados no parque de campismo da ilha de Tavira 2022; 

 Proposta n.º 14/ 2022/CM - Contrato de concessão de exploração e fiscalização de zonas de 

estacionamento de duração limitada na cidade de Tavira (3-CPU/16) - cessão da posição 

contratual; 

 Proposta n.º 15/ 2022/CM - Prorrogação de Isenções - Medidas de apoio a agentes económicos, 

no âmbito do plano de prevenção da pandemia COVID-19; 

 Proposta n.º 16/ 2022/CM - Mapa de fluxos de caixa e 1.ª alteração modificativa ao Orçamento 

de 2022. 

 

Reunião de 08 de fevereiro 

 Proposta n.º 17/ 2022/CM - Doação do Arquivo de Família de José de Aboim Ascensão Contreiras; 

 Proposta n.º 18/ 2022/CM - Atribuição de apoio à A-NAFA - Associação e Núcleo de Amigos 

Fotógrafos do Algarve - Feira Transfronteiriça de Arte Contemporânea 2022; 

 Proposta n.º 19/ 2022/CM - Atribuição de apoio ao Grupo Coral de Tavira - reparação de 

instalações; 
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 Proposta n.º 20/ 2022/CM - 01/2021/86 - Gerson Bettencourt Pinto Ferreira - 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 21/ 2022/CM - 01/2019/284 - Lupami - Construções, Lda - 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; 

 Proposta n.º 22/ 2022/CM - Processo de Obras n.º L147/1999 - J. Marcelino & Rosa - Sociedade 

de Construções, Lda - Alteração de Loteamento - Sítio da Igreja - Conceição de Tavira - 

Compensação financeira pelas áreas de cedência para equipamentos de utilização coletiva; 

 Proposta n.º 23/ 2022/CM - Apoio no âmbito do RMAAD - Programa "Cyclin Portugal Algarve 

2022"; 

 Proposta n.º 24/ 2022/CM - 01-Emp/21 - Empreitada de Obras de Conservação em Edifícios de 

habitação social - Horta do Carmo e Atalaia - Ratificação do despacho de aprovação do Auto de 

Suspensão de Trabalhos (Segurança) n.º 1; 

 Proposta n.º 25/ 2022/CM - Adenda ao contrato 107/2020 "Prestação de Serviços Especializados 

nas áreas de Direção, Produção e Conteúdos Artísticos, no âmbito do Projeto PROMOÇÃO 

TURÍSTICA E EVENTOS CULTURAIS"; 

 Proposta n.º 26/ 2022/CM - Reabertura do procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal 

de Tavira; 

 Proposta n.º 27/ 2022/CM - Contrato de Cooperação "Do It Yourself" com a SOGILUB para a 

Gestão dos Óleos Lubrificantes Usados (Gestão de óleos particulares); 

 Proposta n.º 28/ 2022/CM - Acordo com o Produtor de Óleo Usado (PROU) para a Gestão dos 

Óleos Lubrificantes Usados (Gestão de óleos do Município); 

 Proposta n.º 29/ 2022/CM - 01/2021/45 - Antoine Denis Ménard - 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; 

 Proposta n.º 30/ 2022/CM - 01/2019/79 - Marisa Isabel Viegas Fernandes - Dispensa da dotação 

dos lugares de estacionamento, nos termos das alíneas a), d) e e) do n.º 4 do artigo 61.º do 

regulamento do Plano de Urbanização de Tavira; 
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 Proposta n.º 31/ 2022/CM - 09- Emp/18 - Obras de Conservação nas Piscinas Municipais de Tavira 

- Homologação do auto de Receção Provisória; 

 Proposta n.º 32/ 2022/CM - Apoio no âmbito do RMAAD - Associação de futebol do Algarve - 

Comemoração do Centenário; 

 Proposta n.º 33/ 2022/CM - Atribuição de apoio no âmbito do RMAAD - Tavira Natação Clube. 
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V. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 
 

 
*apoios em especie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta Entidade Âmbito Objeto

376/2021/CM Associação Números d’Elite cultural Festival Norte Dança                        1 600,00 € *

377/2021/CM G.A.T.O. - Grupo de Ajuda a Toxicodependentes social apoio a atividade 5 300,00 €                      

378/2021/CM 
Fábrica Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Luz 

de Tavira
cultural Jornada Mundial de Juventude                            131,47 € 

*

5/2022/CM
Armação do Armação do Artista - Associação 

Artístico - Cultural e Desportiva
cultural Oficina de Teatro 2021/22                        1 217,88 € 

*

8/2022/CM 
CI - AMAL - Comunidade Intermunicipal do 

Algarve
cultural

Projeto "Deteção e Combate à Espécie Invasora 

Vespa Velutina
                           273,21 € 

12/2022/CM 
A-NAFA - Associação e Núcleo de Amigos 

Fotógrafos do Algarve
cultural

Feira Transfronteiriça de Arte Contemporânea 

2022
2 145,00 €                      

18/2022/CM 
A-NAFA - Associação e Núcleo de Amigos 

Fotógrafos do Algarve
cultural

Feira Transfronteiriça de Arte Contemporânea 

2022
442,80 €                         

*

19/2022/CM Grupo Coral de Tavira cultural
reparação de instalações

252,15 €                         

23/2022/CM Federação Portuguesa de Ciclismo desportivo
Cyclin Portugal Algarve 2022

27 000,00 €                    

32/2022/CM Associação de Futebol do Algarve desportivo Comemoração do Centenário 3 960,00 €                      

33/2022/CM Tavira Natação Clube desportivo apoio a atividade 4 040,00 €                      

46 362,51 €                    TOTAL

Valor
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VI. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

•             Saldo de tesouraria –€ 20.630.159 

•             Documento Entidade credora por pagar – € 810.346 

•             Dívida de financiamentos – € 4.479.969 
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VII. PROCESSOS JUDICIAIS / RECLAMAÇÕES / RECURSOS HIERÁRQUICOS PENDENTES/ 

REGULAMENTOS 

 

Procedimentos/Tipos Tribunal/Entidade 
Ponto de situação                               

em 04 de fevereiro de 
2022 

Processos de Contraordenação por 
decidir 

Câmara Municipal de Tavira 
 

876 

Processos de contraordenação 
decididos* entre 15/12/2021 e 
31/12/2021 

Câmara Municipal de Tavira 

 

106 

 

Processos de contraordenação 
decididos* entre 01/01/2022 e 
04/02/2022 

Câmara Municipal de Tavira 111 

Total de Processos de 
contraordenação decididos* desde 
01/01/2022 

Câmara Municipal de Tavira 111 

Impugnações judiciais de decisões de 
contraordenação 

Tribunal Judicial de Tavira 
 

7 

Execuções para pagamento de coima Tribunal Judicial de Tavira 72 

Processos Contenciosos pendentes  Todas as instâncias 33 

PCO (s) contra o Município Diversos 
 

0 

Recursos Hierárquicos Câmara Municipal de Tavira 
 

1 

Reclamações em curso no CIAC Câmara Municipal de Tavira 
 

17 

Casos resolvidos CIAC de 01/01/2022 
a 04/02/2022 

Câmara Municipal de Tavira 

 

3 

 

Obs: 

 
(*) - Inclui processos de contraordenação com proposta de decisão validada e arquivados por pagamento voluntário. 
 
Informação prestada pela Divisão de Assuntos Jurídicos e Fiscalização, em 04/02/2022. 


