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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 12 de janeiro de 2021 

 

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 12 de janeiro de 2021, 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. 3 processos – para 
ratificação. 
 

• Renovação do contrato nº 9/2020 referente à “Prestação de Serviços na Área de 
Seguros” com a empresa “Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.” – para aprovação. 
 
Aceitação dos documentos de habilitação por parte do adjudicatário do procedimento 
aberto para “Aquisição de Licenciamento Microsoft", bem como autorização para que 
se efetue a referida notificação e disponibilização dos mesmos na plataforma de 
contratação eletrónica – para aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o pedido de comparticipação das 
despesas incorridas com o Natal 2020, apresentado pelo Centro Social do Pessoal do 
Município de Abrantes – para ratificação. 
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• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o mapa de fluxos de caixa 2020 – para 
ratificação. 
 

• Proposta de protocolo de cedência de instalações, a celebrar entre o Município de 
Abrantes e a Associação Cres.Ser, no âmbito do desenvolvimento de atividades de apoio 
social às pessoas e às comunidades – para aprovação. 
 

• Plano de ação 2011-2022 do Banco Local do Voluntariado de Abrantes – para aprovação. 
 

• Relação 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. 
 

• Projeto de Regulamento “+Comércio no Centro” – para aprovação e submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal. 
 

• Projeto de “Regulamento Venda e Instalação de Lotes ou Parcelas de Terreno no Parque 
Industrial de Abrantes” e respetiva nota justificativa - para aprovação e submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal. 
 

• Procedimento de hasta pública para concessão dos lugares 1R, 5R e 22R que ficaram 
vagos na feira retalhista – para aprovação. 
 

• Pedido de prorrogação do prazo do contrato de exploração do Quiosque situado na 
Praça da República, em Abrantes – para aprovação. 
 

• Isenção total do pagamento de rendas a todos os operadores do Mercado Municipal de 
Abrantes, durante o ano de 2021 – para aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou, a proposta de atualização das tarifas 
de saneamento para o ano de 2021, enviada pela empresa Abrantáqua, S.A. – para 
ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou, a proposta do tarifário de água, 
resíduos sólidos urbanos e serviços auxiliares para o ano de 2021. 

 

Abrantes, 07 de janeiro de 2021 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


