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Reunião de Câmara – 18 de outubro de 2017 
 

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do 

Executivo da Câmara Municipal de ontem. 

 
1. Fornecimento de refeições aos alunos da EB1 Costa Nova e do 

Centro Escolar de Vale de Ílhavo 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a contratação do serviço de almoço à empresa 

GERTAL – Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação que confeciona e distribui as 

refeições no Município, assegurando assim o serviço necessário na EB1 Costa Nova, pelo 

valor de 4.649,40€, e do Centro Escolar de Vale de Ílhavo, pelo valor de 4.649,40 euros. 

Esta prestação de serviço é efetuada durante o presente ano letivo, entre as 12h00 e as 

14h30, e diz respeito ao acompanhamento  das crianças na hora de almoço, limpeza do 

espaço de refeitório e vigilância no período temporal compreendido até ao início do período 

letivo da tarde, fruto da inexistência de Associação de Pais nos referidos estabelecimentos de 

ensino.  

Com esta decisão, fica assim assegurado o fornecimento das refeições em todas as 

Escolas do Município de Ílhavo. 

 

2. Limpeza dos sanitários públicos no Mercado e no Posto de 

Turismo da Costa Nova  

O Executivo Municipal deliberou atribuir um subsídio pontual de 250,00 euros/mês por 

cada sanitário à Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros” da Costa Nova como 

contrapartida à execução dos serviços de limpeza e manutenção dos sanitários do Mercado 

Municipal e Posto de Turismo da Costa Nova (estão excluídos os materiais de limpeza a 

fornecer pela Câmara Municipal de Ílhavo). 

Com esta medida, que implica o valor de 4.000,00 euros, a Câmara Municipal de Ílhavo 

volta a assegurar eficazmente a limpeza e a manutenção dos sanitários referidos entre os 

meses de outubro de 2017 e maio de 2018, ou seja, fora da época balnear. 
 

3. Fornecimento contínuo de energia elétrica - adjudicação 

O Executivo Municipal tomou conhecimento da adjudicação de aquisição de serviços de 

“Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às Instalações Alimentares em Média Tensão 

(MT), Baixa Tensão Especial (BTE), Baixa Tensão Normal (BTN) e Baixa Tensão Normal – 

Iluminação Pública (BTN – IP) à EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA, pelo 



 2 

montante total de 20.340.470,54 euros e um prazo de execução de 2 anos, no âmbito do 

concurso organizado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA).  

Este fornecimento de energia será efetuado nos 10 Municípios da Região de Aveiro que 

integram o Agrupamento de Entidades Adjudicantes (Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, 

Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos), cabendo ao 

Município de Ílhavo o valor de 2.300.837,90 euros. 

 
 


