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  EDITAL 

Sessão ordinária – 25 de setembro de 2020 

 

Nos termos dos artigos 49º, nº 3 e 53º, nº 2, da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna-

se público que a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal terá lugar SEXTA-FEIRA, dia 

25 DE SETEMBRO DE 2020, às 14H30M, e irá realizar-se no Auditório da Escola 

Secundária Dr. Solano de Abreu, em Abrantes, com a seguinte: 

 

ORDEM DE TRABALHOS: 

 

❖ Expediente; 

❖ Aprovação da ata nº 3/2020; 

❖ PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA; 

❖ ORDEM DO DIA: 

 

 1. – Informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade Municipal;  

 2. - 1ª Revisão Orçamental de 2020 - -Câmara Municipal de Abrantes;  

 3. - Autorização de compromisso plurianual – aquisição de eletricidade em BTN (Baixa 

Tensão Normal) – SMA;  

 4. - Designação de elementos para a CPCJ (efetivo e suplentes); 

 5. - Aprovação da lista de cidadãos proposta para funções de Juízes Sociais – Juízo de 

Família e Menores de Abrantes; 

 6. – Autorização de compromisso plurianual – despesas com a celebração de contratos 

Emprego Inserção – apoio às Juntas de Freguesia no montante de 30.061,20 € (trinta 

mil e sessenta e um euros e vinte cêntimos);  

7 – Apoio financeiro à União das Freguesias de S. Facundo e Vale das Mós para a 

requalificação efetuada nas piscinas descobertas de Vale das Mós, no montante de 

8.000,00 € (oito mil euros);  

 8. - Apoio às Juntas de Freguesia – atribuição de uma carrada de areia a cada cemitério 

do Concelho; 
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 9. - Apoio financeiro à União das Freguesias de Aldeia do Mato e Souto, no montante de 

10.000,00€ (dez mil euros), para fazer face às despesas de “Ampliação dos Cemitérios 

das localidades de Aldeia do Mato e Souto, que excederam o inicialmente previsto; 

10. – Autorização da celebração de Contratos Interadministrativos com as Juntas de 

Freguesia que dispõem de carrinhas para efetuar os transportes escolares durante o 

ano letivo 2020/2021, no montante de 153.302,60€ (cento e cinquenta e três mil, 

trezentos e dois euros e sessenta cêntimos; 

11. – Apreciação dos Relatórios de Avaliação Anual referentes à execução dos Contratos 

Interadministrativos para os Transportes Escolares; 

12. – Autorização da celebração do acordo de colaboração entre o Estado Português 

(Ministério da Educação) e o Município de Abrantes para a requalificação e 

modernização das instalações da Escola Básica e Secundária Octávio Duarte Ferreira 

no Tramagal; 

13. - Recomendação pelo Reforço da verba destinada às juntas de freguesia no orçamento 

para 2021 - BE; 

14. - Recomendação pela Atribuição automática da tarifa social da água e resíduos - BE; 

15. - Recomendação pela Regulamentação e implementação do suplemento de insalubridade, 

penosidade e risco na Administração Local - BE; 

16. - Moção contra o processo de eleição indireta dos presidentes das CCDR e pela 

instituição efetiva das regiões administrativas – BE. 

 

Abrantes, 18 de setembro de 2020 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

   

 

António Lucas Gomes Mor 


