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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 12 de novembro 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 12 de novembro 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  
 

• Correspondência do Município de Sardoal a manifestar o mais sincero reconhecimento 
pelo envolvimento e colaboração nas Festas do Concelho de Sardoal 2019, que 
decorreram entre 20 e 22 de setembro, celebrando o 488° aniversário da elevação do 
Sardoal à categoria de Vila – para conhecimento. 
 

• Correspondência da AIP – Associação Industrial Portuguesa, a agradecer o apoio dado à 
realização da sessão da tomada de posse dos corpos sociais daquela Associação, 
realizada no passado dia 17 no Museu MDF, destacando que a colaboração e apoio da 
Câmara Municipal e dos colaboradores do Museu foram inexcedíveis – para 
conhecimento. 
 

• Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Exército Português - Brigada de 
Intervenção – Quartel-General, dando conta da realização de fogos reais com 
armamento coletivo (canhão 30mm, Metralhadoras Ligeiras 7.62mm e Metralhadoras 
Pesadas 12.7 mm), lançamento de granadas e rebentamento de explosivos, no polígono 
de tiro da Brigada Mecanizada – Santa Margarida, entre os dias 09 e 12 de dezembro de 
2019 – para conhecimento. 
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• Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Comando das 
Forças Terrestres - Brigada Mecanizada, Batalhão de Infantaria Mecanizado de Lagartas, 
dando conta da realização de fogos reais com Metralhadora Pesada 12.7mm, Morteiro 
107 MM, Metralhadora Média HK – 21 7,62mm, no polígono de tiro da Brigada 
Mecanizada – Santa Margarida, no dia 07 novembro – para conhecimento. 
 

• 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. 
 

• Renovação de painéis publicitários na dimensão máxima de 8 x 3 m, a pedido da 
empresa requerente, Media Channel - Comunicação Unipessoal, Lda – para aprovação. 
 

• Proposta de atribuição da casa n.º 31 do Bairro Municipal, em Abrantes, em regime de 
arrendamento apoiado, a Maria Emília Fernandes – para aprovação. 
 

• Pedido do CEHLA - Centro de Estudos de História Local de Abrantes), a solicitar a 
cedência do Auditório do Edifício Pirâmide, em Abrantes, para o dia 06 de dezembro de 
2019, das 09h30 às 18h00, com vista à realização das Jornadas de História Local – para 
autorização. 
 

• Pedido da CIMT-Comunidade Intermunicipal Médio Tejo, para utilização do Auditório 
do Edifício Pirâmide, em Abrantes, com isenção do pagamento de taxas, no dia 29 de 
outubro de 2019 – para autorização. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 12 a 25 de 
novembro de 2019, no âmbito do plano de atividades para 2019, para as áreas do 
Desporto, Juventude e Associativismo – para conhecimento. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que concordou com 
a proposta constante da Ata do Júri do procedimento de 30 de outubro de 2019, 
referente à empreitada de “Repavimentação e Sinalização do C.M. 1208 – Maxial – 
Abrantes” e determinou que se notificasse o concorrente "Diamantino Jorge & Filho, 
S.A." que apresentou proposta no valor de 266.811,07 € (duzentos e sessenta e seis mil 
oitocentos e onze euros e sete cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, 
considerada com preço anormalmente baixo – para ratificação. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a 
nomeação para Diretor de Fiscalização da empreitada de “Repavimentação e Sinalização 
do troço da E.M. 575, entre Tramagal e o início de Bicas - Abrantes”, o Técnico Superior 
Engº Fernando Jorge Rente Lopes, sendo substituído nas suas ausências e impedimentos 
pelo Técnico Superior Engº Carlos Alberto Simões de Oliveira – para ratificação. 



 
 

 

 
Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 12 de novembro de 2019 

3 
 
 

 

• Pedido da Administração Regional de Saúde através do Centro de Respostas Integradas 
do Ribatejo, a solicitar a cedência gratuita do autocarro municipal, pelo transporte de 
30 alunos da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, que participaram no II Encontro 
Entre Margens, levado a efeito no dia 07 de novembro de 2019, no RAME em Abrantes 
– para autorização. 
 

• Pedido da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, a solicitar a 
cedência de transporte, para a realização de uma visita à Gala dos 40 Anos da Arte 
Equestre, onde irão participar Portugal, Espanha e França, no Campo Pequeno em 
Lisboa, no dia 17 de novembro de 2019 – para autorização. 
 

• Pedido da União Desportiva Rossiense, através do Grupo Cantares Brisa do Tejo, a 
solicitar a cedência de transporte, com vista à sua participação num Encontro do Grupo 
de Cantares no Seixal, no dia 12 de novembro de 2019 – para autorização. 
 

• Pedido do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Abrantes, a solicitar a cedência de 
transporte, para uma atividade com as jovens acolhidas no Lar Dr. Armando Moura 
Neves, relativamente a uma visita Sintra e Lisboa, no dia 30 de novembro de 2019 – para 
autorização. 
 

• Processo de licenciamento para construção de habitação unifamiliar e anexo à mesma, 
no lote 24 do loteamento com o alvará (inicial) nº 01/89, sito em Alferrarede, Abrantes, 
requerido pelo Cabeça de casal da herança aberta por óbito de António Luís Heitor – 
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, 11 de novembro de 2019 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 

 


