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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 09 de dezembro 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 09 de dezembro 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  
 

• Despacho do Presidente da Câmara, datado de 02 de dezembro de 2020, 

referente ao 2º pacote de medidas sociais e económicas no âmbito da Covid-

19 – para ratificação. 

 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a emissão de parecer 

favorável relativo aos pedidos de autorização prévia para ações de 

(re)arborização apresentados ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas, I.P, por vários requerentes – para ratificação. 

 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a liberação do depósito 

caução, no âmbito da conclusão dos os trabalhos objeto do contrato nº 

64/2020 - "Construção e manutenção da Rede Secundária de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios – Faixa de Gestão de Combustível confinante com 

a rede viária municipal" - Lote 1 - Manutenção Norte, celebrado com a firma 

"JUSTACOLINA- SERVIÇOS DE SILVICUTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL 

LDA." – para ratificação. 
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• Entrada de subempreiteiro na empreitada de “Requalificação e Ampliação do 

Colégio Nossa Senhora de Fátima em Abrantes para instalação do Centro 

Escolar de Abrantes” – para aprovação. 

 

• Auto de receção definitiva da empreitada de “Beneficiação de Troço 

desclassificado da E.N. 2 entre o Km 405.300 (Rossio ao Sul do Tejo) e o Km 

407.440 (Arrifana)” e libertação das garantias correspondentes ao 

caucionamento da referida empreitada – para aprovação. 

 

• Proposta de decisão referente ao estudo prévio de licenciamento de ampliação 

de complexo comercial, sito em Quinta de S. José, Avenida António Farinha 

Pereira, Alferrarede, Abrantes, requerido por Superabrantes – 

Supermercados, Lda – para aprovação. 

 

• Proposta de decisão referente ao estudo prévio de licenciamento de obras de 

urbanização, que consiste na remodelação e reconfiguração de cerca de 

metade da Rua José Saramago, no seu entroncamento e confluência com a 

Avenida António Farinha Pereira, requerida por António Miguel Henriques 

Alves – para aprovação. 

 

• Proposta de decisão referente a uma operação de loteamento com obras de 

urbanização, sito na Rua do Cabeço do Moinho de Vento, na localidade e 

freguesia de Tramagal, Abrantes, requerida por Norberto dos Santos Vicêncio 

Matias – para aprovação. 

 

• Compensação financeira à Rodoviária do Tejo, pela realização dos serviços 

essenciais dos Transportes Urbanos de Abrantes e minuta da 2ª Adenda ao 

Protocolo de Execução para Implementação do Programa de Apoio à Redução 

Tarifária e a minuta de acordo CIMT/Municípios para o financiamento dos 

serviços de transporte público essenciais a vigorar no Médio Tejo – para 

aprovação. 

 

• Ata do júri do concurso de fotografia "Olha a praia" e a atribuição dos prémios 

-para homologação. 

 

• Pedido da empresa Segredos de Aldeia - Nova Aventura, Lda., cessionária da 

exploração do Parque Náutico de Recreio e Lazer de Aldeia do Mato, para 

prorrogação do contrato de cedência de exploração por mais de 2 anos – para 

aprovação. 
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Abrantes, 03 de dezembro de 2020 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


