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Reunião  de  Câmara  –  20/02/2020  

Ordem de Trabalhos 

1. Ata n.º 02/2020;  

2. Relatório do Inquérito de Satisfação aos Munícipes – p/ conhecimento 

3. Despacho de tolerância de ponto no dia de Carnaval – p/ conhecimento 

4. Proposta de reforço orçamental para Assistentes de Sala e Guias – p/ ratificação; 

5. Proposta de antecipação da prestação do mês de abril ao Illiabum; 

6. Proposta de atribuição de subsídio pontual à ANDDI; 

7. Atualização dos preços para 2020 dos serviços prestados pela SUMA no Município de Ílhavo (contrato 

9/1999) – a realizar de 1 a 18 de janeiro até à cessação do contrato; 

8. Proposta de preços de venda ao público de artigos nas lojas municipais (2); 

9. Proposta de aprovação do preço de venda da 3.ª edição do DVD “A Campanha do Argus”; 

10. Proposta de realização da 2.ª edição do Workshop de Modelismo Náutico e aprovação respetiva taxa de 

inscrição; 

11. Proposta de abertura de procedimento por ajuste direto para criação artística para DIM, projeto SKREI; 

12. Proposta de taxas de inscrição nas atividades inseridas na Rota das Padeiras 2020; 

13. Proposta de Acordo de Cooperação com Associações de Pais e Encarregados de Educação para o ano 

Letivo 2019/2020; 

14. Proposta de Normas e Critérios de conduta na utilização dos equipamentos do projeto cultural municipal 

23 Milhas; 

15. Proposta de atualização de preço contratual de acordo com a Retribuição Mínima Mensal Garantida 

(contratos 1/2015 e 8/2015 Ferlimpa, Lda.); 

16. Proposta de contrato de avença de uma técnica para a lecionação da AEC de Música e projeto de 

Expressão Musical; 

17. Proposta de abertura de procedimento por consulta prévia para a “Prestação de Serviços de apoio à 

direção e comunicação da programação do 23 Milhas na modalidade de contratos de avença”; 

18. Proposta de abertura de procedimento por consulta prévia para a “Contratação de Serviços em regime de 

avença – Coordenador de Produção”; 

19. Proposta de alteração do Código de Ética e Conduta do Município de Ílhavo; 

20. Proposta de remessa para consulta pública dos projetos da primeira alteração ao Regulamento Municipal 

das Atividades Económicas de Ílhavo, ao Regulamento Municipal de Taxas e outras Receitas de Ílhavo e 

ao Regulamento Municipal de Fiscalização e Sancionamento das Infrações Ocorridas em Ílhavo;  

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

22. Libertação de Garantias Bancárias e Reforços de Caução (2); 

23. Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados (3); 

24. Processo n. 41/20; 

25. Processo n. 42/20; 

26. Processo n. 267/19; 

27. Processo n. 289/18; 

28. Processo n. 390/19. 

  

  


