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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 21 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 21 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  
 

• Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Exército Português - Brigada de 
Intervenção – Quartel-General - realização de fogos reais de diversas armas, no polígono 
de tiro da Brigada Mecanizada – Santa Margarida, entre os dias 16 e 17 de janeiro de 
2020 – 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. 
 

• Minuta do Acordo Coletivo de Empregador Público, a celebrar entre o Município de 
Abrantes e o STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e 
Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins – para aprovação. 
 

• Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo ao ano 2018 – para aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que que aprovou o mapa de fluxos de caixa 2019 e 
autorizou a integração do saldo da gerência orçamental para o ano seguinte nos fundos 
disponíveis – para ratificação. 
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• Despesa no montante de 21.000,00€ (vinte e um mil euros), para aquisição de prédio 
urbano, em Rossio ao Sul do Tejo, Abrantes, sobre o qual está projetada, em sede do 
Plano de Urbanização de Abrantes, uma via local que irá permitir a ligação da Rua das 
Oliveiras à Estrada do Cabrito e respetiva minuta da escritura de compra e venda – para 
aprovação. 
 

• Despesa, para celebração de contrato de compra e venda do "Cineteatro S. Pedro", no 
valor total de 470.000,00€ (quatrocentos e setenta mil euros) e respetiva minuta do 
contrato de compra e venda – para autorização. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que tomou a decisão de adjudicação do 
procedimento para “Prestação de Serviços na Área de Seguros”, à firma "Fidelidade 
Companhia de Seguros, S.A.", pelo montante de 302.031,38€, não sujeito a IVA – para 
ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aceitou os documentos de habilitação do 
adjudicatário do procedimento aberto para “Prestação de Serviços na Área de Seguros” 
e autorizou a referida notificação e publicitação – para ratificação. 
 

• não adjudicação do procedimento aberto por deliberação da Câmara Municipal de 17 
de dezembro de 2019 (Consulta Prévia nº 81/2019), Prestação de serviços de vigilância 
humana e de ligação a central de receção e monotorização de alarmes - (Lote 3)”, bem 
como, autorização a despesa  para novo procedimento - para aprovação. 
 

• Minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Abrantes, a Associação Cultural e 
Recreativa de Entre-Vale e Serras e a Associação de Caça e Pesca de Mouriscas, com 
vista à utilização das instalações da antiga Escola Primária de Entre-Serras, por ambas 
as associações – para aprovação. 
 

• Relatório anual de 2019 sobre o Núcleo Executivo e atividades da Rede Social de 
Abrantes – para conhecimento. 
 

• Relatório anual de 2019, referente à Teleassistência no concelho – para conhecimento. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 21 de janeiro a 4 
de fevereiro de 2020, no âmbito do plano de atividades para 2020, para as áreas da 
Cultura e do Turismo – para conhecimento. 
 

• Minuta de protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Abrantes e o 
Agrupamento de Escolas Nº 2 de Abrantes, com vista à realização de um estágio 
envolvendo 6 alunos, do Curso Profissional de Artes do Espetáculo em contexto de 
trabalho – para aprovação. 
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• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 21 de janeiro a 3 
de fevereiro de 2020, no âmbito do plano de atividades para 2020, para as áreas do 
Desporto, Juventude e Associativismo – para conhecimento. 
 

• Redução da garantia bancária relativa a adiantamento de 30% dos trabalhos contratuais 
da empreitada de “Restauro, Reabilitação, Remodelação e Ampliação do Edifício 
Carneiro em Abrantes, para Instalação do Museu de Arte Contemporânea Charters de 
Almeida” – para aprovação. 
 

• Operação de loteamento nº 400978 com obras de urbanização, sito na Rua Papa João 
XXIII com a Rua António Augusto Pires, em Alferrarede, Abrantes, em nome de 
Construções JV Dias, Lda. – para aprovação. 
 

• Regularização e licenciamento de desaterro de construção de muro de suporte e 
demolição de edifícios, sito na Avenida António Farinha Pereira – Edifício Quinta de São 
José, em Abrantes, requerido por António Miguel Henriques Alves e “Interabrantesimo 
– Sociedade de Gestão Imobiliária, Lda.” – para aprovação. 
 

• Alteração à programação do lote 9 do alvará de loteamento nº 2/1989, requerido por 
Carlos Manuel Rosa Madrinha – para aprovação. 
 

• Comunicação prévia referente à construção de pavilhão industrial e de muros de 
vedação, sito na estrada da Zona Industrial, em Tramagal, Abrantes, requerido por 
Susana Isabel da Piedade Carrolo – 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. 

 
• Proposta de parceria enviada pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), no 

âmbito do Programa Eco-Escolas – para aprovação. 
 
 

Abrantes, 17 de janeiro de 2020 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


