Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2011
No passado dia 22 de Dezembro, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal,
foi aprovada, por maioria, a proposta da Câmara Municipal referente às Grandes
Opções do Plano e Orçamento para 2011.
A preparação destes instrumentos de gestão foi pautada com um elevado rigor e
veracidade de modo a não condicionar o crescimento do concelho, e prevê os
recursos a arrecadar, em equilíbrio com as despesas a realizar, de acordo com o
consubstanciado no princípio da autonomia administrativa e financeira dos Municípios.
Neste âmbito, durante os meses de Novembro e Dezembro, os membros do executivo
efectuaram visitas às nove freguesias do concelho, para, em conjunto com as
respectivas juntas, efectuarem uma avaliação no terreno das obras em curso e dos
projectos considerados prioritários para a plena satisfação das necessidades das
populações.
Encontram-se assim definidas as linhas de desenvolvimento estratégico a médio e
longo prazo e a política financeira de curto prazo. São prioridades para o ano 2011:
1. Prosseguir uma estratégia consubstanciada no produto cultural e na
gastronomia, nos eventos que potenciem qualidade e atractividade e em
melhorar Tavira como destino turístico
Ao nível cultural, pretende-se dar continuidade a uma política focada na oferta de
novos equipamentos e na organização regular de eventos, contribuindo para que
Tavira seja uma cidade verdadeiramente cultural, com uma oferta diversificada de
actividades ao longo do ano.
Assim, são prioridades:
• Proceder à abertura ao público do Núcleo Islâmico do Museu de Tavira e do novo
Posto de Turismo (instalações do antigo BNU);
• Reforçar a programação do “Verão em Tavira” com inclusão da programação do
Allgarve;
• Proceder à abertura regular das igrejas;
• Realizar os Festivais de Gastronomia Serrana e do Mar e o “Algarve Chefs Forum”;
• Apostar na Programação de Natal e Fim do Ano e Páscoa;
• Promover a programação cultural em rede;
• Apostar em eventos desportivos e motorizados.
2. Potenciar o património
Neste âmbito, pretende-se potenciar e recuperar o património histórico e cultural, de
modo a reforçar o estatuto de Tavira como cidade ímpar no Algarve.
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Assim, são prioridades proceder à:
• Recuperação a Igreja das Ondas e edifício contíguo;
• Construção do Parque Verde do Séqua;
• Realização do projecto de execução do Núcleo Museológico Fenício do Museu
Municipal de Tavira;
• Requalificação do Cine Teatro António Pinheiro.
3. Construir e melhorar as infra-estruturas do concelho
A construção e melhoria das infra-estruturas do concelho é essencial para potenciar o
desenvolvimento do mesmo, pelo que se torna prioritário:
• Criação do Centro Municipal de Protecção Civil em Cachopo;
• Realização de obras de reparação dos edifícios municipais, nomeadamente Arquivo
Municipal, Biblioteca Municipal e Palácio da Galeria;
• Requalificação das Quatro Águas e Ilha de Tavira, no âmbito do Projecto Polis da Ria
Formosa
• Dar continuidade à execução dos investimentos integrados no âmbito do Polis da Ria
Formosa;
• Electrificação de montes rurais isolados, no âmbito do PRODER – Programa de
Desenvolvimento Rural (QREN);
• Alargamento da rede de transportes urbanos.
4. Fomentar a actividade desportiva
Pretende-se nesta matéria, promover estilos de vida mais saudáveis, e melhorar as
condições dos equipamentos existentes através de:
• Arrelvamento do Campo de Futebol contíguo ao Pavilhão Eduardo Mansinho;
• Iniciação do projecto de execução para melhoramento das Piscinas Municipais;
• Dinamização do desporto escolar;
• Apoios à actividade desportiva no âmbito do RMAAD – Regulamento Municipal de
Apoio à Prática Desportiva;
• Promoção da actividade desportiva para todos.
5. Proporcionar melhores condições para a educação
A educação é vista como uma área de primordial importância, pretendendo-se,
sobretudo, atenuar a carência de equipamentos escolares, através de:
• Construção do Centro Escolar da Horta do Carmo;
• Ampliação da escola EB1 de Santa Catarina da Fonte do Bispo;
• Ampliação da escola EB1 de Santa Luzia;
• Beneficiação da escola EB1 de Santo Estêvão;
• Aquisição de terrenos para a construção das futuras escolas EB1 de
Conceição/Cabanas e Luz de Tavira;
• Requalificação a nível interior e exterior dos equipamentos escolares existentes;
• Criação de salas dotadas de meios informáticos e tecnológicos.
6. Reforçar a solidariedade social
Face à conjuntura actual, e tendo em linha de conta a realidade social do concelho,
pretende-se:
• Aumentar o apoio social às famílias mais carenciadas;
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• Garantir o apoio à construção dos centros intergeracionais da Conceição
(Associação O Pontão) e da Quinta da Pegada (Centro Social e Paroquial de Santa
Maria);
• Promover e dinamizar a realização de actividades lúdicas, culturais e convívios para
a idade sénior;
• Reparar e beneficiar as habitações sociais.
7. Modernizar a rede viária
A rede viária municipal é também uma das preocupações, perspectivando-se a:
• Conclusão da estrada de Santa Luzia – Tavira;
• Conclusão do caminho de ligação entre Alçaria Fria e Alcaria do Cume;
• Realização de obras de conservação na estrada de Cachopo;
• Alargamento da estrada de acesso a Cabanas;
• Conservação e beneficiação de caminhos rurais e agrícolas.
8. Melhorar o funcionamento dos serviços públicos
Neste contexto pretende-se a melhoria dos serviços disponibilizados pelo Município,
promovendo a proximidade com o cidadão e a simplificação de processos e
procedimentos, para tal apostaremos na:
• Criação das condições necessárias para a implementação das medidas que constam
no protocolo do Simplex Autárquico;
• Incrementar a oferta de serviços para o munícipe através da página Web da
autarquia.
Na mesma sessão, foram aprovados o Orçamento para 2011, no valor total geral de
€45.600.000, e o Quadro de Pessoal.
Tavira, 28 de Dezembro de 2010
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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