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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 17 de março 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 17 de março 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  
 

• Assembleia Municipal - deliberações aprovadas em minuta e os respetivos processos 
relativos à ordem de trabalhos da sessão ordinária daquele órgão que decorreu no 
passado dia 28 de fevereiro – para conhecimento. 

 

• Despacho do Presidente da Câmara que autorizou a celebração de protocolo de estágio 
com a ESTA- Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, para receção de estágio dos 
cursos superior de informática e do TESP – para ratificação. 

 

• Estatuto remuneratório do Coordenador Municipal de Proteção Civil – para aprovação 
e submeter à Assembleia Municipal. 

 

• Atividades planeadas e desenvolvidas no âmbito do Projeto de Educação Parental – para 
conhecimento. 

 

• Reunião ordinária do Conselho Local de Ação Social de Abrantes – CLASA, realizada no 
dia 27 de fevereiro de 2020 – para conhecimento. 
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• Agregado familiar de Domingas Luciana da Gama de Oliveira – perdão dívida de 
refeições escolares referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019 – para 
aprovação. 

 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 17 a 31 de março 
de 2020, no âmbito do plano de atividades para 2020, para as áreas da Cultura e do 
Turismo – para conhecimento. 

 

• União Desportiva Rossiense - isenção do pagamento de taxas pela cedência do auditório 
do Edifício Pirâmide, no dia 13 de março de 2020, no âmbito da realização uma 
conferência subordinada ao tema "Marcas que nos Marcam” – para autorização. 

 

• Associação dos Agricultores dos Concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e Mação - 
cedência do Auditório do Edifício Pirâmide para um evento denominado "Licenciamento 
e técnicas de preparação do terreno" – para autorização. 

 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 17 a 30 de março 
de 2020, no âmbito do plano de atividades para 2020, para as áreas do Desporto, 
Juventude e Associativismo – para conhecimento. 

 

• Clube Náutico de Abrantes – agradecimento pela colaboração prestada pelo Município 
de Abrantes, na realização do Meeting Cidade de Abrantes – para conhecimento. 

 

• Minuta do protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de Abrantes e a 
Federação Equestre Portuguesa, para a realização da “Rota Lusitana Internacional de 
Dressage ***”, a levar a efeito de 3 a 5 de abril de 2020 – para aprovação. 

 

• Entrada de subempreiteiro na empreitada de “Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de 
Abrantes – Fase 1 – Recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de S. 
Domingos” – para aprovação. 

 

• Pedido do Agrupamentos de Escolas Nº 2 de Abrantes, a solicitar um acrescento de 
palco para o Auditório da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, para o espetáculo 
relativo ao "I Encontro de Orquestras" – para aprovação. 

 

• Pedido do Agrupamento de Escolas nº 1 de Abrantes, a solicitar o transporte para os 
alunos efetuarem várias visitas de estudo no âmbito do Projeto EDP - "Partilha com 
Energia – para aprovação. 

 

• ofício da Provedoria de Justiça, dando nota do arquivamento da exposição endereçada 
pelo cidadão Luís Manuel da Silva Ferreira àquela entidade, no âmbito do ordenamento 
viário na Rua 5 de Outubro (EN 118), em Alvega, Abrantes – para conhecimento. 
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• Declaração da caducidade do licenciamento referente à construção de uma moradia 
unifamiliar, sita na Rua dos Malmequeres, Lote 9, em Arrifana, na União das Freguesias 
de S. Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, Abrantes – para aprovação. 

 

• Declaração da caducidade do licenciamento referente à construção de uma moradia 
unifamiliar, sita na Rua dos Malmequeres, Lote 10, em Arrifana, na União das Freguesias 
de S. Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, Abrantes – para aprovação. 

 

• Declaração da caducidade do licenciamento referente à construção de uma moradia 
unifamiliar, sita no Largo do Fontanário, em Crucifixo, Freguesia de Tramagal, Abrantes 
– para aprovação. 

 

• Declaração da caducidade do licenciamento referente à construção de uma moradia 
unifamiliar, sita no loteamento Municipal de Bemposta, lote 23, freguesia de Bemposta, 
Abrantes – para aprovação. 

 

• Declaração da caducidade do licenciamento referente à alteração de armazém e 
arrumos agrícolas, na Quinta do Bom Sucesso, em Alferrarede, Abrantes – para 
aprovação. 

 

• Acerto da faturação referente aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, no âmbito 
de transferência dos operadores, presentes no antigo recinto do mercado retalhista 
para o novo recinto do Vale da Fontinha – para aprovação. 

 

• Pedido de Américo Marques Dias, operador habitual da feira retalhista, comerciante de 

material de aquecimento, a requerer a possibilidade de apenas estar presente nas feiras 

retalhistas nos meses mais frios, ou seja, entre setembro e abril, bem como a presença, 

deste período, apenas de 15 em 15 dias – para aprovação. 
 

• Delegação de competências no Presidente da Câmara de diversas matérias da área de 

feiras e mercados – para aprovação. 

 

Abrantes, 13 de março de 2020 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


