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Reunião  de  Câmara  –  04/06/2020  

Ordem de Trabalhos 

1. Ata n.º 07/2020;  

2. Agradecimentos e felicitações (3) – p/ conhecimento; 

3. Nomeação de Comandante do Destacamento Territorial de Aveiro da GNR – p/ conhecimento: 

4. Protocolo de colaboração entre a DRAPC e a CMI – p/ conhecimento; 

5. Encerramento co Covidrive Ílhavo – p/ conhecimento; 

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

7. Proposta de PVP para Kit Cultura/maqueta Dóri – p/ ratificação; 

8. Informação da Contabilidade n. 10 – Débito ao Tesoureiro; 

9. Proposta de atribuição de apoio pontual; 

10. Proposta de anulação da atribuição de apoio publicitário no âmbito da realização da 4.ª Meia 

Maratona de Ílhavo (adiada para abril de 2021); 

11. Proposta de atualização de preços para 2020 da prestação e serviços de limpeza dos areais das 

Praias da Barra e Costa Nova, limpeza das zonas marginais da Ria e limpeza de vias e zonas de 

lazer – Contrato 8/2006; 

12. Proposta de não realização do Programa Municipal de Tempos Livres (PMOTL-2020); 

13. Proposta de adiamento do Programa Municipal de Bolsas e Estágios de Trabalho (PMBET); 

14. Proposta de restituição do valor de aquisição dos lotes B3 e B4 da ZIM, às empresas San Andres 

de Negocios, SL e San Andres Portugal, Lda; 

15. Candidatura de empresa para incubação; 

16. Programa Municipal de Apoio a Associações do Município de Ílhavo – nomeação de Comissões 

de Análise; 

17. Proposta de abertura de concurso para “Arranjos Urbanísticos no Município – Requalificação da 

Frente Ria / Gafanha de Aquém”, aprovação das peças do procedimento: Projeto, Programa de 

Procedimento, minuta do anúncio e caderno de Encargos, bem como o Júri do Procedimento e 

o Gestor do Contrato; 

18. Proposta de abertura de concurso para “PAMUS – Percurso 1 – Corredor Ciclável – Centro de 

Ílhavo – Avenida dos Bacalhoeiros (nó)”, aprovação das peças do procedimento: Projeto, 

Programa de Procedimento, minuta do anúncio e caderno de Encargos, bem como o Júri do 

Procedimento e o Gestor do Contrato; 

19. Proposta de abertura de concurso para “PAMUS – Percurso 2 – Corredor Ciclável – Centro de 

Ílhavo – Zona Industrial da Mota”, aprovação das peças do procedimento: Projeto, Programa de 

Procedimento, minuta do anúncio e caderno de Encargos, bem como o Júri do Procedimento e 
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o Gestor do Contrato; 

20. Proposta de abertura de concurso para “Requalificação da Avenida Nossa Senhora da Saúde, 

Costa Nova”, aprovação das peças do procedimento: Projeto, Programa de Procedimento, 

minuta do anúncio e caderno de Encargos, bem como o Júri do Procedimento e o Gestor do 

Contrato; 

21. Proposta de celebração de contrato adicional e prorrogação de prazo de execução de obra do 

“Centro para a valorização e Interpretação da Religiosidade ligada ao mar e loja social – 

Reabilitação do antigo quartel dos bombeiros” 

22. Balanço final da obra de Conservação, Ampliação e outras pequenas construções – EB da 

Gafanha da Encarnação Sul; 

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

24. Libertação de garantias bancárias e reforços de caução  

25. Libertação parcial de garantias bancárias e reforços de caução  

26. Restituição de depósitos e quantias retidas e extinção de caução; 

27. Proposta de atribuição de subsídio Pontual a Instituições de Solidariedade Social do Município 

de Ílhavo – COVID-19 (1.ª fase); 

28. Proposta de antecipação de verba do Acordo de Cooperação à AHBVI; 

29. Fundo Municipal de Apoio a Famílias – COVID-19 (3); 

30. Fundo Municipal de Apoio a Estabelecimentos de Comércio e Serviços – COVID-19 (1); 

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

32. Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados (5) – p/ ratificação; 

33. Processo 347/17 - Proposta de Cessação de efeitos de autorização temporária; 

34. Processo 535/01 - Proposta de revogação de deliberação e levantamento de suspensão de 

licenciamento; 

35. Processo n.º 619/07; 

36. Processo n.º 620/07 

 


