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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 29 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 29 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  
 

 Despachos do Presidente da Câmara, que aprovaram a emissão de parecer favorável 
relativo aos pedidos de autorização prévia para a ação de rearborização apresentados 
no ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.  2  processos – para 
ratificação. 
 

 Despacho do Presidente da Câmara que aceitou os documentos de habilitação 
apresentados e autorizou a notificação e disponibilização dos mesmos na plataforma de 
contratação eletrónica,  - fornecimento de energia elétrica para a Escola Dr. Solano de 
Abreu, Escola Dr. Manuel Fernandes, Escola EB 2,3 Dom Miguel de Almeida e Escola EB 
2,3 Octávio Duarte Ferreira, ao abrigo do acordo quadro para seleção de fornecedores 
de eletricidade em regime de mercado livre - CPCC/05/2018, LOTE 3 – MÉDIA TENSÃO 
(MT), celebrado pela Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo 
– para ratificação. 
 

 Despacho do Presidente da Câmara que aceitou os documentos de habilitação 
apresentados e autorizou a notificação e disponibilização dos mesmos na plataforma de 
contratação eletrónica, no âmbito do procedimento para “Aquisição de serviços para 
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circuitos especiais de transportes escolares do concelho de Abrantes, para o ano letivo 
2020/2021" – para ratificação. 
 

 Proposta de atribuição de uma habitação sita na Rua do Azinhal, em Rio de Moinhos, 
Abrantes, em regime de arrendamento apoiado – para aprovação. 
 

 Pedido da arrendatária da habitação em Regime de Arrendamento Apoiado, para o 
pagamento em prestações das faturas de renda de habitação, referentes aos meses de 
maio e junho do corrente ano – para autorização. 
 

 Pedido do Orfeão de Abrantes, a solicitar a dispensa do pagamento de taxas, pela 
utilização do Auditório do Edifício Pirâmide – para autorização. 
 

 Pedido da Cornucópia de Talentos - Associação para a Promoção da Saúde e o 
Desenvolvimento Humano, a solicitar a dispensa do pagamento de taxas, pela utilização 
do Auditório do Edifício Pirâmide – para autorização. 
 

 Minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre a FAJUDIS- Federação das 
Associações Juvenis do Distrito de Santarém e o Município de Abrantes e, no âmbito do 
Estágios ao Abrigo do Programa TLN “Mou-te Aprendre” – para aprovação e delegação 
de poderes no presidente da Câmara para assinatura. 
 

 Proposta de não aceitação do pedido de reposição do equilíbrio financeiro e a concessão 
da prorrogação graciosa do prazo para conclusão da empreitada de “Requalificação e 
Ampliação do Colégio de Nossa Senhora de Fátima em Abrantes para Instalação do 
Centro Escolar de Abrantes” – para aprovação. 
 

 Proposta de declaração da caducidade do licenciamento referente à construção de uma 
moradia unifamiliar, sita em Bemposta, Abrantes, em nome de Luís Manuel Balbino 
Duarte – para declaração de caducidade. 
 

 Proposta de declaração da caducidade do licenciamento referente à construção de 
anexo e muros de vedação em Pego, Abrantes, em nome de Carlos Manuel Gil Horta – 
para declaração de caducidade. 
 

 Proposta de declaração da caducidade do licenciamento referente à legalização e 
alteração de moradia e anexos em Abrançalha de Cima, Abrantes, requerido por 
António Serafim Batista – para declaração de caducidade. 
 

 Proposta de declaração da caducidade do licenciamento referente à alteração em 
moradias e muro em Concavada, Abrantes em nome de Bruno Miguel Macide Gaspar – 
para declaração de caducidade. 
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 Proposta de declaração da caducidade do licenciamento referente à Construção de uma 
cozinha rústica, em Bairro Novo, Bemposta, Abrantes, requerido por Luís Miguel 
Zambujo Dias – para declaração de caducidade. 
 

 Proposta de declaração da caducidade do licenciamento referente à Construção de 
oficina de automóveis, sita na Rua de S. Domingos, em Alqueidão, Martinchel, Abrantes, 
requerido por Vítor da Silva Serigado – para declaração de caducidade. 
 

 Pedido de licenciamento de operação de loteamento com obras de urbanização, para 
construção/requalificação de edifício destinado a comércio e serviços, em Abrantes, 
requerido por Imoalferrarede - Sociedade Imobiliária, S.A. – para aprovação. 
 

 Listagem 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 aprovou a minuta de protocolo de Cedência de 
Utilização e Cooperação, a celebrar entre o Município de Abrantes e a Tagus - Associação 
para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, para a cedência a título gratuito 
e precário, o uso do piso -2 do Mercado Municipal de Abrantes, para efeitos da 
concretização do projeto PROVE - Promover e Vender – para ratificação. 
 
 

 

Abrantes, 23 de setembro de 2020 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


