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Reunião  de  Câmara  –  06/05/2021  

Ordem de Trabalhos 

1. Ata n.º 8/2021; 

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

3. Agradecimentos e felicitações – p/ conhecimento; 

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

5. Proposta de atribuição de topónimo 

6. Proposta de preços dos bilhetes (jun/jul); 

7. Reabertura do Museu Marítimo de Ílhavo – Proposta de gratuitidade da visita; 

8. Requalificação do Espaço Urbano Central – Jardim Henriqueta Maia Relatório de balanço 

final da obra – trabalhos complementares; 

9. Proposta de abertura de concurso público para execução da empreitada de “Arranjos 

Urbanísticos no Município – Rua São Francisco Xavier, Gafanha da Nazaré – Passeios e 

Estacionamentos”, aprovação das peças do procedimento: Projeto, Programa de 

Procedimento, Minuta do Anúncio e Caderno de Encargos”; 

10. Proposta de adjudicação da “Prestação de serviços de limpeza e higienização de sanitários 

públicos nas praias da Barra e Costa Nova, Jardim Oudinot e Jardim Henriqueta Maia” nos 

termos do Relatório Final, aprovação da minuta do contrato; 

11. Contrato n.º 49/2017 “aquisição de serviços para a impressão da agenda de eventos “Viver 

em… Município de Ílhavo” (lote 1) e “Agenda 23 Milhas” (lote 2), aprovação da adenda n.º 2; 

12. Proposta de integração dos trabalhos executados no procedimento de alteração do PDM de 

Ílhavo por força da entrada em vigor do POC-OMG nos termos de referência do procedimento 

de alteração do PDM de Ílhavo aberto por deliberação de 02.11.2018 – ampliação do objeto; 

13. Proposta de resolução convencional do contrato n.º 7/2011 para prestação de serviços para 

a elaboração da “Revisão do Plano de Pormenor do Museu de Ílhavo”; 

14. Seguro de responsabilidade civil – proposta de pagamento de franquias (4); 

15. Proposta de alteração ao regulamento da Campanha de dinamização do Comércio Local 

“Compre o que está mais à mão! Opte pelo Comércio no nosso Município”; 

16. Auto de Vistoria e Medição de Trabalhos (7); 

17. Libertação de garantias bancárias e restituição de reforços de caução (5); 

18. Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados (2); 

19. Processo n.º 47/21; 

20. Processo n.º 396/20. 

  

  


