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Reunião  de  Câmara  –  06/02/2020  

Ordem de Trabalhos 

1. Ata n.º 01/2020;  

2. Apresentação dos novos Corpos Sociais do Banco Alimentar Contra a Fome de Aveiro – p/ conhecimento; 

3. Relatório de cedência de viaturas (autocarros) a Associações do Município no 2.º semestre de 2019 – p/ 

ratificação; 

4. Relatório anual de avaliação das atividades da CPCJ – ano de 2019 – p/ conhecimento; 

5. Relatório de avaliação da execução do Plano de Ação do RSI – p/ conhecimento; 

6. Proposta de Plano de Ação do ASI / NLI para o ano de 2020 – p/ conhecimento; 

7. Proposta de Formação da Associação “ADAPT.Local – Rede de Municípios para a Adaptação às Alterações 

Climáticas” e aprovação da Adesão do Município de Ílhavo à referida Associação; 

8. Proposta de manutenção de contrato de “Cessão do direito de utilização de unidade de acolhimento 

comercial na Costa Nova do Prado”; 

9. Proposta de adjudicação nos termos do Relatório Final e aprovação da minuta de contrato da empreitada 

de “Requalificação do Espaço Urbano Central /Jardim Henriqueta Maia”; 

10. Proposta de adjudicação e aprovação da minuta de contrato de “Prestação de Serviços de recolha e 

transporte a destino final e adequado de resíduos urbanos, fornecimento, manutenção e lavagem de 

equipamento, limpeza pública no Município de Ílhavo” – p/ ratificação; 

11. Prestação de esclarecimentos e prorrogação do prazo do concurso público para “Prestação de Serviços 

de recolha e transporte a destino final e adequado de resíduos urbanos, fornecimento, manutenção e 

lavagem de equipamento, limpeza pública no Município de Ílhavo” – p/ ratificação 

12. Conta Final da Empreitada de “Requalificação da Rua Carlos Marnoto”; 

13. Proposta de atribuição de subsídio para expediente e limpeza aos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo 

para o ano letivo 2019/2020; 

14. Proposta de atribuição de apoio pontual ao Rotary Clube de Ílhavo; 

15. Proposta de incorporação de acervo nas coleções no MMI; 

16. Proposta de alteração do Regulamento do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados 

– Projeto para consulta pública – início de procedimento; 

17. Proposta de prorrogação do prazo de suspensão do Plano de Pormenor da Zona Industrial da Mota e 

estabelecimento de medidas preventivas; 

18. Auto de Vistoria e Medição de Trabalhos (6); 

19. Libertação de Garantias Bancárias e Reforços de Caução (1); 

20. Proposta de reajustamento de rendas em regime de arrendamento apoiado; 

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

22. Processo n. 55/92; 

23. Processo n. 697/07; 

24. Processo n. 687/00; 

25. Processo n. 389/02; 

26. Processo n. 795/01; 

27. Processo n. 28/71. 

  

  


