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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 01 de outubro 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 01 de outubro 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  
 

 Despachos do Presidente da Câmara que aprovaram a emissão de parecer 
favorável relativo aos pedidos de autorização prévia para ações de 
(re)arborização apresentados ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas, I.P, por vários requerentes – para ratificação. 
 

 Relatório Final do procedimento para “Intervenções de estabilização de 

emergência após incêndio na freguesia de Carvalhal, Freguesia de Fontes e 

União das Freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede" - 

adjudicação dos Lotes 1 e 2, à firma "FLOPONOR, S.A.", e do Lote 3 à firma 

"Gestiverde - Gestão Rural, Lda." e respetivas minutas – para aprovação. 
 

 Cabimentação de despesa para comparticipação de 50% do valor do passe 
escolar do aluno "Afonso Henrique Chambel Serras" – para aprovação. 

 

 Minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Abrantes e o IGFEJ – 
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. – para aprovação. 
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 Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 01 a 15 
de outubro de 2019, no âmbito do plano de atividades para 2019, para as áreas 
da Cultura e Turismo – para conhecimento. 

 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 01 a 14 
de outubro de 2019, no âmbito do plano de atividades para 2019, para as áreas 
do Desporto, da Juventude e do Associativismo – para conhecimento. 

 

 Auto de receção provisória da empreitada de “Construção do Parque de 
Estacionamento do Vale da Fontinha em Abrantes” – 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. 

 

 Dispensa do pagamento das tarifas devidas pela cedência do autocarro 
municipal por parte do Regimento de Apoio Militar de Emergência – para 
autorização. 

 

 Dispensa do pagamento das tarifas devidas pela cedência do autocarro 
municipal por parte do Instituto Politécnico de Tomar – para autorização. 

 

 Declaração da caducidade do licenciamento referente ao licenciamento e 
legalização de ampliação/alteração de alpendre e armazém, sito na EN 118, em 
Pego, 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. 

 

 Projeto de revisão do regulamento do Canil/Gatil Intermunicipal de Abrantes, bem 
como, a respetiva abertura do período de discussão pública – para aprovação. 

 
 

Abrantes, 26 de setembro de 2019 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 

 


