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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 09 de julho de 2019 

 

Divulgação da ordem do dia 
 

Manuel Jorge Séneca da Luz Valamatos Reis, Presidente da Câmara Municipal de 

Abrantes, torna público que, nos termos da alínea o) do nº 1 do artigo 35º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, estabeleceu 

a seguinte ordem do dia para a reunião ordinária da Câmara Municipal de Abrantes, que 

se realizará no dia 09 de julho de 2019, com início às 09:30 horas, no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Concelho, em Abrantes: 

 

I. Período de intervenção aberto ao público 

II. Intervenções dos membros do executivo antes da ordem do dia 

III. Aprovação da ata da reunião anterior 

IV. Ordem do dia  
 

 Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a emissão de parecer favorável relativo 
ao pedido de autorização prévia para ações de (re)arborização com eucalipto 
apresentado ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, por um 
requerente – 1 processo - – para ratificação. 
 

 Abertura de um procedimento concursal com vista à ocupação de um posto de trabalho 
previsto no mapa de pessoal, na carreira e categoria de assistente operacional, na 
Divisão de Desporto, Juventude e Associativismo – para aprovação. 
 

 Restrição do horário de funcionamento do estabelecimento de restauração e bebidas 
Gosen Kebab House – para aprovação. 
 

 5ª reunião do Conselho Municipal de Educação de Abrantes – para conhecimento. 
 

 Regulamento do Programa de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – para aprovação. 
 

 Nomeação das Conselheira Locais para a Igualdade – para aprovação. 
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 Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 09 a 23 de julho 
de 2019 – para conhecimento. 
 

 Regulamento final das Atividades Culturais, Feiras Temáticas e Festas de Abrantes – para 
aprovação e submeter à Assembleia Municipal. 
 

 Minuta de protocolo de cooperação, a celebrar entre o Município de Abrantes e a 
Federação Portuguesa de Motonáutica – para aprovação. 
 

 Redução da garantia bancária correspondente a 30% do valor dos trabalhos realizados 
na empreitada de “Construção do Parque de Estacionamento do Vale da Fontinha em 
Abrantes” – para aprovação. 
 

 Redução da garantia bancária relativa a adiantamento de 15% dos trabalhos contratuais 
da empreitada de “Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes – Fase 1 – 
Recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de S. Domingos” – para 
aprovação. 
 

 Redução da garantia bancária correspondente a 30% do valor dos trabalhos realizados 
na empreitada de “Restauro, Reabilitação, Remodelação e Ampliação do Edifício 
Carneiro em Abrantes, para instalação do Museu de Arte Contemporânea Charters de 
Almeida” – para aprovação. 
 

 Redução da garantia bancária relativa a adiantamento de 30% dos trabalhos contratuais 
da empreitada de “Requalificação e Ampliação do Colégio de Nossa Senhora de Fátima 
em Abrantes para instalação do Centro Escolar de Abrantes” – para aprovação. 
 

 Conta final da empreitada de “Substituição da Cobertura da Escola EB1/JI de Mouriscas 
– Abrantes” – para aprovação. 
 

 Receção definitiva final da empreitada de “Parque Desportivo de Abrantes – Execução 
de piscinas Municipais” – para aprovação. 
 

 Despacho do Vice-Presidente da Câmara que aprovou a Ata com proposta de decisão 
sobre a pronúncia dos esclarecimentos e das listas de erros e omissões apresentadas 
pelos interessados, no âmbito da Empreitada de "Repavimentação e sinalização do 
troço da E.M. 575, entre Tramagal e o início de Bicas – Abrantes, bem como o “Mapa de 
Análise / Resposta Listas de Esclarecimentos e Erros e Omissões”, e as peças escritas do 
procedimento – para ratificação. 
 

 Vistoria para determinação do estado de conservação de um imóvel sito na Rua Dr. José 
Joaquim de Oliveira nº 4 em Abrantes – para ratificação. 
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 Suspensão da eficácia da deliberação tomada na reunião de 06 de março de 2019, 
referente à intenção de declaração da caducidade do licenciamento referente à 
legalização de garagem e anexos, sita em Concavada, Abrantes – para aprovação. 
 

 Relação de processos da Divisão do Urbanismo, despachados pelo vereador João 
Gomes, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas pelo Presidente da 
Câmara – para conhecimento. 
 

 Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a minuta de protocolo a celebrar entre 
a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) e os Municípios de Abrantes, Tomar 
e Vila de Rei, para submissão de candidatura ao Aviso de Concurso n.º POSEUR-08-2019-
11 – para ratificação. 

 
 

 

Abrantes, 04 de julho de 2019 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 

 


