Reunião de Câmara – 05/08/2021
Ordem de Trabalhos
1. Ata n.º 14/2021;
2. Cedência de autocarros a Associações do Município – p/ ratificação;
3. 4.ª alteração às GOP e Orçamento – p/ conhecimento;
4. Proposta de abate de viaturas;
5. Proposta de PVP do livro “Samos, Caras e Línguas: A Gastronomia do Festival do Bacalhau”;
6. Proposta de PVP para a inscrição no curso de pintura “Reinterpretar Cândido Teles”;
7. Aditamento à proposta de PVP do evento “Bacalhau ao Cais”;
8. Proposta de abertura de procedimento concursal para a contratação de técnicos das AEC e
outras atividades pedagógicas;
9. Proposta de abertura de concurso público internacional para “Prestação de serviços de docência
em regime de outsourcing para as piscinas municipais, movimento Maior Idade e eventos
desportivos”; autorização da despesa inerente ao contrato a celebrar, aprovação das peças de
procedimento, designação do júri e nomeação do gestor de contrato;
10. Proposta de não adjudicação do Procedimento de “Requalificação e Ampliação do Salão Cultural
e da UCSP da Gafanha da Encarnação” de acordo com o Relatório Final;
11. Proposta de abertura de procedimento por ajuste direto para a realização da empreitada de
“Requalificação e Ampliação do Salão Cultural e da UCSP da Gafanha da Encarnação”;
12. Minuta de contrato de comodato de imóveis e de cedência de longa duração de bens culturais
móveis entre a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Salvador e o Município de Ílhavo;
13. Liberação (parcial) de garantias bancárias e de reforços de caução (2);
14. Auto de Vistoria e Medição de Trabalhos (12);
15. Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados (5);
16. Processo nº 28/59;
17. Processo nº 606/04;
18. Processo nº 273/10;
19. Processo nº 355/19;
20. Processo nº 396/20;
21. Proposta de não realização da segunda reunião da Câmara Municipal do mês de agosto.
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