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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 26 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 26 de janeiro de 2021, com início às 09:30 horas, em formato online. 

 

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  
 

• Voto de pesar pelo falecimento de José Joaquim César da Cruz Dinis – para aprovação; 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, com as medidas determinadas face ao novo 
confinamento geral imposto pelo Decreto nº 3A/2021, de 14 de janeiro, no âmbito do 
combate à pandemia da Covid-19 – para ratificação. 
 

• 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. 4 processos – para 
ratificação. 
 

• Fixação dos dias de pagamento dos vencimentos aos trabalhadores do Município, para 
o ano de 2021 – para aprovação. 
 

• Proposta de Regulamento Interno dos Fundos de Maneio para 2021 – para aprovação. 
 

• Proposta de Regulamento Interno dos Fundos Fixos de Caixa para 2021 – para 
aprovação. 
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• Despesa para candidaturas em análise e outras que venham a surgir durante o ano 2021, 
no âmbito do "Programa de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos" – para aprovação 
e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

• Reforço de cabimento para celebração de adendas aos Contratos Interadministrativos, 
com vista à realização de transportes escolares durante o ano letivo 2020/2021 – para 
aprovação e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

• Declaração de compromissos plurianuais, declaração de recebimentos em atraso e 
declaração de pagamentos em atraso, com dados reportados a 31 de dezembro de 2020 
– para conhecimento e submeter à Assembleia Municipal. 
 

• Relatório anual 2020 referente ao Serviço de Teleassistência no concelho de Abrantes – 
para conhecimento. 
 

• Relatórios anuais 2020 das medidas desenvolvidas para apoio à população no 
seguimento da pandemia, "Fique em Casa e em Segurança" e "Alimentos para tod@s" 
– para conhecimento. 
 

• Proposta de atribuição da habitação sita na Rua Maria de Lurdes Pintasilgo, n.ºs 38 e 40, 
em Abrantes – para aprovação. 
 

• Proposta de regulamento referente à 1ª edição do Prémio Municipal Maria de Lourdes 
Pintasilgo - para aprovação e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

• Projeto de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Abrantes e a Federação 
Portuguesa de Autocaravanismo, tendente à divulgação e promoção das infraestruturas 
de acolhimento e apoio a autocaravanistas, com especial incidência para o Parque Tejo 
– para aprovação. 
 

• Redução da garantia bancária relativa a adiantamento de 30% dos trabalhos contratuais 
da empreitada de “Requalificação e Ampliação do Colégio de Nossa Senhora de Fátima 
em Abrantes para instalação do Centro Escolar de Abrantes” – para aprovação. 
 

• Redução da garantia bancária relativa a adiantamento de 30% dos trabalhos contratuais 
da empreitada de “Restauro, Reabilitação, Remodelação e Ampliação do Edifício 
Carneiro em Abrantes, para Instalação do Museu de Arte Contemporânea Charters de 
Almeida” – para aprovação. 
 

• Entrada de subempreiteiro na empreitada de “Restauro, Reabilitação, Remodelação e 
Ampliação do Edifício Carneiro em Abrantes, para instalação do Museu de Arte 
Contemporânea Charters de Almeida” – para aprovação. 
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• Entrada de subempreiteiro na empreitada de “Requalificação e Ampliação do Colégio 
de Nossa Senhora de Fátima em Abrantes para Instalação do Centro Escolar de 
Abrantes” – para aprovação. 
 

• Declaração da caducidade do licenciamento referente pedido de licença de obras de 
alterações em habitação existente, sita na Rua do Bairrinho, em Bairro Cimeiro da União 
das Freguesias de Aldeia do Mato e Souto – 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. 
 

• Escritura de reversão dos Lotes I16, I17 e I18 do Parque Industrial de Abrantes – Zona 
Norte, celebrada entre a sociedade TRECIVER – Gestão Ambiental, S.A. e o Município de 
Abrantes – para conhecimento. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a atividade de vendedores itinerantes 
no concelho de Abrantes, de acordo com o parecer favorável da Autoridade de Saúde – 
para ratificação. 
 

• Isenção dos pagamentos mensais por tempo indeterminado, no âmbito da adjudicação 
da concessão da Escola Básica de Água Travessa – para aprovação. 
 

• Reconhecimento ao abrigo do artigo 18.º do Regulamento de “Projetos Empresariais”, 
da empresa Superabrantes - Supermercados Lda., como entidade beneficiária – para 
aprovação. 
 

• Candidatura apresentada pela empresa Xtejo Comércio Automóveis, Unipessoal Lda., 
ao abrigo do disposto no Art.11º do Regulamento de Venda e Instalação de 
Lotes/Parcelas no Parque Industrial de Abrantes, para disponibilização do lote I18 no 
Parque Industrial de Abrantes- Zona Industrial Norte -para aprovação. 

 

Abrantes, 22 de janeiro de 2021 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


