Reunião de Câmara – 15/04/2021
Ordem de Trabalhos

1. Ata n.º 7/2021;
2. Informação à Câmara – Ponto de situação COVID-19 – p/ conhecimento;
3. Protocolo de Cooperação com a ARS Centro para promover obras de remodelação da
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) da Gafanha da Encarnação;
4. Proposta de abertura de procedimento para o Fornecimento continuo de gás natural,
propano a granel e em garrafa - Acordo Quadro;
5. Proposta de abertura de concurso para a obra de “Requalificação e ampliação do Salão
Cultural e da USCP da Gafanha da Encarnação” aprovação das peças do procedimento:
projeto, programa de procedimento, minuta do anúncio e caderno de encargos;
6. Proposta de prorrogação do prazo da obra de “Requalificação do Espaço Urbano Central –
Jardim Henriqueta Maia”;
7. Proposta de preço dos bilhetes para o período de maio a setembro;
8. Aprovação de PVP de artigos à venda nas Lojas de Turismo da Câmara Municipal de Ílhavo;
9. Aprovação de PVP de artigos à venda na Loja e Livraria do MMI;
10. Proposta de atribuição de subsídio pontual (3);
11. Proposta de Acordos de Cooperação com as Associações de Pais e Encarregados de
Educação de 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário para o ano letivo de 2020/2021;
12. Proposta de contrato de avença de três técnicos para lecionação da AEC de Ciências a
Brincar;
13. Renovação de contratação de Assistentes Operacionais para assegurar necessidades
transitórias nas Escolas do Município de Ílhavo – regime de prestação de serviços (tarefa)
14. Proposta de alteração de circulação e sinalização de trânsito na Gafanha de Aquém;
15. Proposta de não assunção de competências em 2021 na descentralização da Ação Social;
16. Relatório & Contas 2020;
17. Auto de Vistoria e Medição de Trabalhos (10);
18. Libertação de garantias bancárias e restituição de reforços de caução (1);
19. Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados (2);
20. Processo n.º 41/21;
21. Processo n.º 1346/00;
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