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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 10 de novembro 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 10 de novembro 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  
 

• Correspondência do Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa 

Ocidental (UNRIC), a agradecer o entusiasmo e participação do Município de Abrantes, 

na iniciativa "Europe Turns UN Blue" que pretendeu assinalar, de forma simbólica, o 75º 

aniversário da ONU – para conhecimento. 

 

• Constituição do Júri do procedimento concursal tendente ao provimento do Chefe da 

Divisão de Sistemas de Informação – para aprovação e submeter à Assembleia 

Municipal. 
 

• Correspondência da ARSLVT – Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo, datada de 23 de outubro de 2020, a solicitar o parecer da Câmara Municipal, 

relativamente à proposta de turnos das farmácias do concelho de Abrantes para o ano 

de 2021 – para aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a nomeação da Engª Sandra Matias, 

como vogal da Comissão de Avaliação (IMI) – para ratificação. 
 



 
 

 

 
Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 10 de novembro de 2020 

2 
 
 

 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou os protocolos de parceria subjacentes 

às candidaturas "Caminhos literários - Botto, Camões, Gil Vicente e outros que por cá 

passaram" e "Territórios pertinentes", no âmbito das 3 candidaturas ao aviso CENTRO-

14-2020-12 – Programação Cultural em Rede – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o PSS-Plano de Segurança e Saúde – 

fase de execução da Empreitada de “Repavimentação e Sinalização Horizontal da Av. D. 

João I – Abrantes” – para ratificação. 
 

• Proposta de acordo de Pagamento no âmbito da Ação Administrativa Comum, 

interposta pela TPS – Teixeira Pinto Soares, S.A., através do Processo: 472/20.7BELRA, 

relativamente à Empreitada “Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes – Fase 

1, Recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de S. Domingos – para 

aprovação. 

 

Abrantes, 05 de novembro de 2020 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


