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Reunião  de  Câmara  –  04/02/2021  

Ordem de Trabalhos 

1. Ata n.º 1/2021; 

2. Ata n.º 2/2021; 

3. Informação à Câmara – Ponto de situação COVID-19 – p/ conhecimento;  

4. 1.ª Alteração às GOP e Orçamento – p/ conhecimento; 

5. Proposta de aprovação e submissão à Assembleia Municipal dos fluxos de caixa de 2020 e 

1ª Revisão para integração do saldo de gerência; 

6. Contratação de Assistentes Operacionais/Auxiliares de Ação Educativa para os 

Agrupamentos de Escolas do Município (2) – p/ ratificação; 

7. Proposta de recrutamento de cargos dirigentes – Chefes de Divisão; 

8. Proposta de clarificação da deliberação de 17.12.2020, relativa à isenção do pagamento de 

taxas de ocupação de espaço público; 

9. Proposta de cedência de refeições escolares ao lar N. Sra. da Nazaré; 

10. Proposta de cessação dos Protocolos de Utilização dos Pavilhões ESJCCG, EBJFPB e 

ESGN, e estabelecimento de novos protocolos de utilização das Piscinas Municipais e do 

Pavilhão e do ginásio da ESGN; 

11. Proposta de protocolo de colaboração com o “Centro de Desporto para a Vida da Gafanha 

da Nazaré”; 

12. Proposta de constituição de fundos de maneio para os Agrupamentos de Escolas; 

13. Listagem de doações relativas a 2020: Coleções do Museu, Biblioteca do MMI e DocMar; 

14. Proposta de adjudicação e aprovação da minuta do contrato para a realização da empreitada 

de construção da “Rampa de acesso no Cais de abrigo da zona da Mota – Gafanha de 

Encarnação” nos termos do relatório final; 

15. Proposta de adjudicação e aprovação da minuta do contrato para a realização da empreitada 

“Navio Museu Santo André – Receção” nos termos do relatório final; 

16. Proposta de abertura de concurso público para a “Prestação de serviços de limpeza e 

higienização de sanitários públicos nas Praias da Barra e Costa Nova, Jardim Oudinot e 

Jardim Henriqueta Maia”, autorização da despesa inerente ao contrato, aprovação das peças 

do procedimento: programa de procedimento, minuta do anúncio, caderno de encargos e 

documento justificativo do preço base; 

17. Proposta de prorrogação de prazo da obra do “Centro para a valorização e interpretação da 
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religiosidade ligada ao mar e loja social – Reabilitação do antigo quartel dos Bombeiros”; 

18. Auto de Vistoria e Medição de Trabalhos (3); 

19. Proposta de isenção de agravamento de renda a inquilina da Câmara Municipal; 

20. Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados (4); 

21. Processo n.º 120/17 – Proposta de atribuição de topónimo; 

22. Processo n.º 608/00; 

23. Processo n.º 793/02; 

24. Processo n.º 858/00. 


