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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 07 de janeiro de 2020 

 

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 07 de janeiro de 2020, 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  
 

• Alteração na distribuição das áreas de responsabilidade pelos elementos do órgão 

executivo, por forma a melhorar a organização e a prestação dos serviços envolvidos, 

ao abrigo do nº4 do artigo 58º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro na sua atual redação 

– para conhecimento. 

 

• Proposta de designação de júri para o procedimento concursal para o provimento de 

cargo dirigente - Chefe de Divisão, para a Divisão de Comunicação, nos termos previstos 

no artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, na atual redação – submeter à 

Assembleia Municipal. 

 

• Proposta de alteração do regulamento da estrutura flexível dos serviços municipais, 

através da criação de uma nova Divisão de Sistemas de Informação, desagregando a 

área de gestão das pessoas da de sistemas de informação – para aprovação. 

 

• Funcionamento do estabelecimento de restauração e bebidas Gosen Kebab House, sito 

na Av. Defensores de Chaves, 4, Cave Drt.ª, Abrantes, explorado por Yilmaz Gosen, e ao 

procedimento de restrição do horário de funcionamento, que decorre das deliberações 

de 19 de março de 2019, e de 9 de julho de 2019 – para aprovação. 
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• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a despesa referente à comparticipação 

do Município no projeto da CIMT – Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, 

designado por "Projeto de Melhoria da Mobilidade no Médio Tejo – Transporte a 

Pedido” (continuidade) – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou o pedido de perdão de dívida 

apresentado pela executada e a extinção do processo de execução fiscal nº 74/2016, 

conforme previsto no artigo 176º, nº 1 alínea b) do Código de Procedimento e de 

Processo Tributário – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a comparticipação nas despesas 

realizadas com a Festa de Natal 2019 no valor de 7.990,28€ sete mil novecentos e 

noventa euros e vinte e oito cêntimos), ao Centro Social do Pessoal do Município de 

Abrantes, abrigo do disposto na alínea p) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro – para ratificação. 
 

• Proposta de fixação dos dias de pagamento dos vencimentos aos colaboradores do 

Município, para o ano de 2020 – para aprovação. 
 

• Informação sobre a 7ª reunião do Conselho Municipal de Educação de Abrantes, 

realizada no dia 11 de dezembro de 2019 – para conhecimento. 
 

• Proposta de cessão do Acordo de Parceria entre a Câmara Municipal e o Centro de 

Recuperação e Integração de Abrantes - CRIA, celebrado a 22 de agosto de 2012, no 

âmbito do funcionamento da ELI/intervenção precoce – para aprovação. 
 

• Dispensa do pagamento de taxas, no valor total de 16.735,76€ (dezasseis mil setecentos 

e trinta e cinco euros e setenta e seis cêntimos), à semelhança dos anos anteriores, a 

título de apoio institucional a estabelecimentos de ensino/instituições e tendo em conta 

o interesse municipal na utilização das infraestruturas desportivas para a qualificação 

dos alunos e utilizadores – para autorização. 
 

• Dispensa do pagamento devido pela inclusão de 8 crianças/jovens daquela instituição 

nas atividades do campo de Férias Jovens – Natal é Festa 2019, que decorreu de 18 a 20 

de dezembro de 2019 e nos dias 2 e 3 de janeiro de 2020 – para autorização. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que nomeou como 

Coordenadora de Segurança em obra empreitada de “Requalificação do C. M. 1208 – 

Maxial – Abrantes”, a técnica superior de higiene e segurança no trabalho, Susana Maria 

Ribeiro Ferreira, sendo substituída pelo técnico superior de higiene e segurança no 

trabalho, Fábio Lourenço Marques, durante os períodos em que se encontre ausente ou 

impedida de desenvolver tal função – para ratificação. 
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• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou o plano 

de segurança em obra da empreitada de “Requalificação do C. M. 1208 – Maxial – 

Abrantes” – para ratificação. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que nomeou para 

Diretor de Fiscalização da empreitada de “Requalificação do C. M. 1208 – Maxial – 

Abrantes”, o Técnico Superior Fernando Jorge Rente Lopes, engenheiro, sendo 

substituído nas suas ausências e impedimentos pela Técnica Superior Sandra Maria de 

Jesus Oliveira Matias Ferreira, engenheira – para ratificação. 
 

• Dispensa do pagamento das tarifas devidas pela cedência de transporte em autocarro, 

no valor de 240,47€ (duzentos e quarenta euros e quarenta e sete cêntimos) à Junta de 

Freguesia de Bemposta – para autorização. 
 

• Pedido apresentado por Eduardo Manuel Rosado Fonseca para alteração do lote nº 3 

do loteamento com o alvará n.º 13/1998, situado na Rua das Nogueiras, na União das 

freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, em 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. 

 

Abrantes, 07 de janeiro de 2020 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 

 


