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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 15 de setembro 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 15 de setembro 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  
 

• Plano de Trabalhos com Riscos Especiais referente aos Trabalhos na 

Cobertura, da empreitada "Centro Escolar de Abrantes” – para aprovação. 
 

• Plano de contingência COVID19, referente à empreitada de “Restauro, 

reabilitação, remodelação e ampliação do edifício Carneiro em Abrantes, para 

instalação do Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida” – para 

aprovação. 
 

• Contrato de arrendamento celebrado entre o Município de Abrantes e a 

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais S.A., para instalação de uma 

antena de telecomunicações, numa parcela com 30 m2, de um terreno 

municipal em Água Travessa – Bemposta – para conhecimento. 
 

• Listagem dos procedimentos abertos nos meses de abril a agosto e cuja 

assunção de compromisso plurianual foi autorizada pelo Presidente da 

Câmara, ao abrigo da autorização prévia dada pela Assembleia Municipal para 

2020 – para conhecimento e submeter à Assembleia Municipal. 
 

• 1ª proposta de revisão orçamental de 2020 – para aprovação e submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal. 
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• Despesa para celebração de Contratos Interadministrativos, para realização 

de transportes escolares durante o ano letivo 2020/2021 (incluindo 

deslocações no âmbito da saúde oral, provas de aferição e outras), a 

estabelecer entre o município de Abrantes e as Juntas de Freguesia do 

concelho que dispõem de carrinhas para efetuar estes transportes – para 

aprovação e submeter à assembleia Municipal para autorização. 
 

• Despesa para celebração de acordos de colaboração com associações de pais 

e associações locais, para realização de Atividades de Enriquecimento 

Curricular durante o ano letivo 2020/2021 - para aprovação e submeter à 

assembleia Municipal para autorização. 
 

• Despesa para apoio à União de Freguesias de Aldeia do Mato e Souto, no 

âmbito da Ampliação dos Cemitérios das localidades de Aldeia do Mato e do 

Souto - para aprovação e submeter à assembleia Municipal para autorização. 
 

• Início do procedimento para a elaboração de um regulamento para definir os 

termos de utilização e gestão da habitação sita na Rua Cidade de Parthenay, 

Bloco D, 4.º D, na Encosta da Barata, em Abrantes, como Resposta de 

Acolhimento de Emergência – para aprovação. 
 

• Proposta de atribuição da habitação sita na Rua Maria de Lurdes Pintasilgo, 

n.ºs 38 e 40, em Abrantes, em Regime de Arrendamento Apoiado, ao 

munícipe José Paulo Albino dos Santos – para aprovação. 
 

• Minuta de projeto de protocolo de comodato, que sustenta uma parceria entre 

a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e o Município de 

Abrantes, para concretização da exposição "Arte em São Bento", no Palacete 

de São Bento, na Residência Oficial do Primeiro-Ministro, em Lisboa, pelo 

período de 1 (um) ano, com início a 5 de outubro de 2020 – para aprovação. 
 

• Minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Abrantes, o Agrupamento 
1053 do Corpo nacional de Escutas e a Associação de Caçadores de Alferrarede 
Velha, com vista à cedência precária de instalações do Município, concretamente 
da escola do primeiro ciclo, sita em Alferrarede Velha – para aprovação. 
 

• Documentos de habilitação da empreitada da obra de “Repavimentação e 

Sinalização Horizontal da Av. D. João I. - Abrantes" – para aprovação. 
 

• Pedido de alteração da licença do loteamento no âmbito do processo n.º 

16/1986, sito na Rua João Pimenta, nº 82, em Abrantes – para aprovação. 
 

• Proposta de alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal de Abrantes 

– para aprovação e submeter à Assembleia Municipal. 
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Abrantes, 10 de setembro de 2020 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


