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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 04 de agosto 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 04 de agosto 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  
 

 

• Cedência da sala no edifício do antigo Gabinete de Apoio Técnico (GAT) de Abrantes, a 
título gratuito, pelo período de 200 dias, ao I.E.F.P. - Centro de Emprego e Formação 
Profissional do Médio Tejo (Abrantes) – para autorização. 
 

• Projeto de Regulamento do Uso do Fogo – para aprovação. 
 

• 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. 
 

• Proposta de assunção por parte do Município nas despesas com a celebração de 
Contratos Emprego Inserção - submeter à autorização da Assembleia Municipal. 
 

• Pedido de dispensa de taxas correspondentes ao processo de legalização de obras em 
moradia unifamiliar – para aprovação. 
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• Comparticipação do Município de Abrantes no ano 2020 e a imputar até à data no 
projeto designado por “Projeto de Melhoria da Mobilidade - Transporte a Pedido" 
(continuidade)” – para aprovação. 
 

• Comparticipação do Município de Abrantes no ano 2020 e a imputar até à data no 
projeto designado por “Medidas de Autoproteção nos Edifícios Municipais da Região do 
Médio Tejo” – para aprovação. 
 

• Pedido apresentado pela União de Freguesias de S. Facundo e Vale das Mós para a 
atribuição de apoio à requalificação efetuada nas piscinas descobertas de Vale das Mós 
– para aprovação e submeter à autorização da Assembleia Municipal. 
 

• Proposta de procedimento pré-contratual, pelo prazo de 3 anos, para “Aquisição de 
Licenças Microsoft” – para aprovação. 
 

• Atribuição de auxílios económicos a alunos das escolas EB1 do concelho, para o ano 
letivo 2020/2021 – para autorização. 
 

• Lista dos candidatos admitidos ao serviço e a proposta de atribuição de aparelho de 
teleassistência aos três candidatos classificados, uma vez que preenchem os requisitos 
de admissão e que existem vagas para a sua integração na medida – para aprovação. 
 

• Proposta de minuta de contrato de arrendamento apoiado para habitação a celebrar 
entre o Município e os arrendatários, que decorre das alterações legislativas relativas 
ao regime do arrendamento apoiado – para aprovação. 
 

• Projeto Base do Projeto de Restauro, Reabilitação, Remodelação e Ampliação do edifício 
do Cineteatro São Pedro em Abrantes – para aprovação. 
 

• Plano de trabalhos ajustado 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. 
 

• Conta final da empreitada de “Construção do Parque de Estacionamento do Vale da 
Fontinha em Abrantes”, adjudicada à empresa Diamantino Jorge & Filho, S.A. – para 
aprovação. 
 

• Emissão de pronúncia favorável condicionada, ao pedido de Informação Prévia de 
Operação de Loteamento (com obras de urbanização) para o Gaveto da Av. António 
Farinha Pereira com Rua Padre Jaime de Oliveira - Tapadão - Alferrarede – Abrantes – 
para aprovação. 



 
 

 

 
Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 04 de agosto de 2020 

3 
 
 

 

 

• 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 delegação de competências no Conselho de Administração dos Serviços 
Municipalizados de Abrantes para autorizar a despesa e demais procedimentos 
administrativos relativos ao procedimento de aquisição eletricidade em baixa tensão 
normal (BTN) – para aprovação e submeter à Assembleia Municipal para autorização. 

 

Abrantes, 03 de agosto de 2020 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


