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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 21 de julho 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 julho de 2020, com início às 09:30 horas, no auditório do Edifício 

Pirâmide, 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  
 

 

 

• Minuta de protocolo com MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. - 
cooperação na expansão da rede de fibra ótica e utilização recíproca das condutas – 
para aprovação. 
 

• Minuta de protocolo - Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 
Portuguesas - constituição do Gabinete de Apoio ao Emigrante – para aprovação. 
 

• Minuta de acordo de colaboração - Estado Português - Ministério da Educação - 
Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária Octávio 
Duarte Ferreira no Tramagal – para aprovação e envio à Assembleia Municipal para 
autorização. 
 

• Minuta de protocolo de cooperação - SEAcoop – Social Entrepreneurs Agency, CRL 
(Agência de Empreendedores Sociais) para a dinamização de ações no âmbito do 
Empreendedorismo Social – para aprovação 
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• Proposta alteração de regulamento da estrutura flexível dos serviços municipais – para 
aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou o PSS – Plano de Segurança em Obra 
da Empreitada de “Adaptação da Igreja de Santa Maria do Castelo para Instalação da 
Museografia e Arquitetura Expositiva para o Panteão dos Almeida em Abrantes” – para 
ratificação do despacho. 
 

• PSS – Plano de Segurança em Obra 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. 
 

• Minuta da escritura de compra e venda do Cineteatro São Pedro - sociedade Iniciativas 
de Abrantes, Lda. – para aprovação e delegação de poderes no Presidente da Câmara 
para a sua assinatura. 
 

• Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo ao ano 2019 – para aprovação 
final e publicação. 
 

• Proposta de manutenção de previsão de ocupação com publicidade de 40%, com o 
pagamento da correspondente taxa - FERBRÁS - Serigrafia e Planeamento Publicitário, 
Lda. – para aprovação. 
 

• Centro Social Paroquial de Rossio ao Sul do Tejo - Pedido de isenção do pagamento da 
taxa devida pela ocupação de espaço público com andaimes – para aprovação e envio 
ao conhecimento da Assembleia Municipal. 
 

• Despacho do Presidente que autorizou a liberação da caução prestada, no âmbito do 
contrato nº 44/2018 - Aquisição de serviços de limpeza de edifícios municipais, que 
terminou em 27 de junho de 2020 – para ratificação do despacho. 
 

• Proposta de aceitação de recusa de Abel da Silva Pinto e de aprovação da atribuição 
habitação  sita na Rua Maria de Lurdes Pintasilgo, nºs 38 e 40, em Abrantes, em regime 
de arrendamento apoiado a novo agregado familiar compatível com a tipologia, 
seguindo a lista de ordenação elaborada – para aceitação e aprovação. 
 

• Pedido de arrendatária de imóvel municipal, para pagamento faseado de renda, em 
virtude de dificuldades económicas, decorrentes da pandemia por COVID–19 – para 
aprovação. 
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• Pedido da Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Sardoal, Mação 
e Vila de Rei - dispensa de taxas - auditório do Edifício Pirâmide – 16 de julho de 2020 – 
para dispensar o pagamento das taxas. 
 

• Proposta de abertura de procedimento – Consulta Prévia para a Aquisição de energia 
elétrica para a Escola Dr. Solano de Abreu, Escola Dr. Manuel Fernandes, Escola EB 2,3 
D. Miguel de Almeida e Escola EB 2,3 Octávio Duarte Ferreira, no mercado liberalizado, 
com a duração de 1 (um) ano, ao abrigo do Acordo Quadro – para aprovação. 
 

• Pedido de prorrogação do prazo de execução da empreitada de “Museu Ibérico de 
Arqueologia e Arte de Abrantes – Fase 1 – Recuperação, Remodelação e Ampliação do 
Convento de S. Domingos” – para aprovação. 
 

• Projeto Base do Projeto de Reabilitação da Escola Básica e Secundária Octávio Duarte 
Ferreira em Tramagal – Abrantes – para aprovação. 
 

• Auto de receção provisória da empreitada de “Repavimentação e Sinalização do Troço 
da E.M. 575, entre Tramagal e o Início de Bicas - 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. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que autorizou a transferência do terrado (lugar 6G) 
no Mercado Grossista, atribuído a Ernesto Nuno Mendes Vieira da Costa, para o nome 
de Estela Cardoso Unipessoal, Lda. – para ratificação do despacho. 
 

Abrantes, 16 de julho de 2020 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


