Reunião de Câmara – 05/11/2020
Ordem de Trabalhos
1. Ata n.º 17/2020;
2. Informação à Câmara – Ponto de situação COVID-19 – p/ conhecimento;
3. 8.ª alteração ao Orçamento e GOP – p/ conhecimento;
4. Lista final de colocados no Programa Municipal de Bolsas e Estágios de Trabalho 2020/2021 –
p/ conhecimento;
5. Deliberação da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro relativamente ao processo de
descentralização na área da saúde 2021;
6. Proposta de não aceitação da transferência de competências na área da Saúde;
7. Proposta de não aceitação da transferência de competências na área da Ação Social;
8. Proposta Mapa de Pessoal 2021 - correção;
9. Minuta de Protocolo entre o Município de Ílhavo e a UA para o projeto “Se esta Rua fosse minha”;
10. Proposta de renovação de Protocolo com a CERCIAv, referente a Paulo Jorge da Cruz Eugénio;
11. Proposta de contratação, em regime de prestação de serviços (tarefa) de seis Assistentes
Operacionais/Auxiliar de Ação Educativa para os Agrupamentos de Escolas do Município;
12. Proposta de celebração de contrato adicional “Reparação e Beneficiação do Navio Museu Santo
André”;
13. Proposta de autorização de despesa, abertura de procedimento por consulta prévia para
“Prestação de serviços de seguros ao abrigo do acordo quadro n.º 05/2019”, e aprovação das
peças do procedimento;
14. Proposta de doação de prédio à Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo;
15. Proposta de adjudicação do contrato de “Gestão de Eficiência Energética” e aprovação da
Minuta do contrato, nos termos do Relatório Final;
16. Proposta de adjudicação do contrato de “Aquisição de Serviços para Auditoria e Certificação
Legal de contas” nos termos do relatório elaborado, aprovação da minuta do contrato;
17. Aprovação da minuta da adenda n.º 1 ao contrato 32/2018 “Prestação de serviços de docência,
em regime de outsourcing, para os serviços desportivos nas Piscinas Municipais, Movimento
Maior Idade e Eventos Desportivos”;
18. Auto de Vistoria e Medição de Trabalhos (14);
19. Substituição de reforços de caução (1);
20. Libertação de garantias bancárias e restituição de reforços de caução (2);
21. Libertação parcial de garantias bancárias e de reforços de caução (6);
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22. Proposta de atribuição de subsídio pontual a Instituições de Solidariedade Social do Município
de Ílhavo – COVID-19
23. Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados (3);
24. Processo n.º 691/05;
25. Processo n.º 289/20;
26. Processo n.º 345/17;
27. Processo n.º 393/63;
28. Processo n.º 104/77.
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