Reunião de Câmara – 02/07/2020
Ordem de Trabalhos
1. Ata n.º 09/2020;
2. Informação à Câmara – Ponto de situação COVID-19 (2) – p/ conhecimento;
3. 5.ª alteração às GOP e Orçamento – p/ conhecimento
4. Relação de trabalhadores em situação de acumulação de funções no ano de 2020 – p/
conhecimento;
5. XIX Concurso Literário Jovem – Lista de concorrentes premiados – p/ conhecimento;
6. Lista de processos com isenção de taxas (2020) – p/ ratificação;
7. Proposta de cedência de equipamentos informáticos, em regime de comodato, a alunos do
Município de Ílhavo, no âmbito da implementação do Ensino à distância – p/ ratificação;
8. Proposta de redução do preço dos ingressos do MMI no âmbito das medidas COVID-19;
9. Listagem de doação/depósito de documentos durante o 1.º semestre (CDI);
10. Listagem de doação de livros à BMI durante 0 2.º semestre de 2019 e 1º semestre de 2020;
11. Ata da comissão paritária – p/ homologação;
12. Proposta de abertura de procedimento por consulta prévia para “Aquisição de serviços de
programação, gestão e dinamização de atividades de promoção e divulgação da ciência no
âmbito de atuação do Estaleiro – Estação Científica de Ílhavo”: Autorização de procedimento de
consulta prévia; Aprovação das peças de procedimento; Emissão de parecer prévio vinculativo;
13. Proposta de abertura de procedimento de concurso público para aquisição de serviços de
assessoria especializada para a implementação e cumprimento do Regulamento Geral de
Proteção de Dados nos Municípios de Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo,
Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos e na Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro – Definição de procedimentos a seguir – atualização e renovação da deliberação
proferida pelo Conselho Intermunicipal da Região de Aveiro em 19.11.2018 e retificada em
21.01.2019;
14. Auto de Vistoria e Medição de Trabalhos (3);
15. Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados (5);
16. Processo n.º 614/01;
17. Processo n.º 69/20;
18. Processo n.º 85/20;
19. Processo n.º 110/20.
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