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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 13 de outubro 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 13 de outubro 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  
 

• Ofício da Assembleia Municipal, que remete as deliberações aprovadas em minuta e os 
respetivos processos relativos à ordem de trabalhos da sessão ordinária daquele órgão 
que decorreu no passado dia 25 de setembro – para conhecimento. 
 

• Pedido apresentado pelo Grupo de Apoio de Abrantes da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, para a colocação de laços nos portões de ferro do jardim junto a Rotunda da 
Família, durante os meses de outubro e novembro – para autorização. 
 

• Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Regimento de Comandos, dando 
conta da realização de fogos reais de armas ligeiras, médias e pesadas, no polígono de 
tiro da Brigada Mecanizada – Santa Margarida, no dia 7 de outubro de 2020, entre as 
07:00 e as 17:00 horas – para conhecimento. 
 

• Pedido da TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, 
a solicitar a isenção do pagamento de taxas, pela utilização do Auditório do Edifício 
Pirâmide, em Abrantes, no dia 24 de setembro de 2020, no âmbito da realização de uma 
Assembleia Geral e Assembleia Geral de Parceria Territorial – para autorização. 
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• Pedido da Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., a solicitar a 
isenção do pagamento de taxas, para utilização do Auditório do Edifício Pirâmide, em 
Abrantes, nos dias 15 e 28 de outubro de 2020, com vista à realização de duas reuniões 
do seu conselho consultivo – para autorização. 
 

• Pedido da Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, a solicitar a isenção do 
pagamento de taxas, pela utilização do Auditório do Edifício Pirâmide, em Abrantes, nos 
dias 1,6,8,13,15,20 e 22 de outubro de 2020, para a realização de algumas ações de 
formação profissional – para autorização. 
 

• Pedido para iniciação do procedimento de criação do regulamento de utilização dos dois 
Campos de Padel, sitos no Aquapolis Norte, em Abrantes – para autorização. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a abertura do mercado diário, da feira 
grossista e retalhista no dia 5 de outubro de 2020, feriado nacional – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a adjudicação da cedência de 

exploração do Bar do Complexo Municipal de Piscinas da Cidade Desportiva, à 

concorrente, Ana Isabel Maleitas da Silva pelo valor de 288,00€ (duzentos e oitenta e 

oito euros) mensais, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, assim como, a respetiva 

minuta de contrato. 

 

Abrantes, 07 de outubro de 2020 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


