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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 09 de março 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 09 de março 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  
 

• Deliberações aprovadas em minuta e os respetivos processos relativos à ordem de 
trabalhos da sessão ordinária da Assembleia Municipal que decorreu no passado dia 26 
de fevereiro – para conhecimento. 
 

• Plano de Segurança e Saúde – fase e execução, da Empreitada da obra de 
“Repavimentação da Av. Dr. António Augusto da Silva Martins e da Av. Henrique 
Augusto da Silva Martins em Rossio ao Sul do Tejo – Abrantes” – para aprovação. 
 

• Retificação da deliberação nº 4 da DF de 26 de janeiro de 2021, referente ao "Programa 
de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos" – para retificação. 
 

• Início de procedimento para elaboração de “Regulamento de Isenção de Derrama sobre 
o IRC” – para aprovação. 
 

• Abertura de conta bancária específica para realização dos CENSOS 2021 – para 
autorização. 
 

• Compensação do montante correspondente ao acerto final das isenções de consumos 
de água, tarifas, saneamento, resíduos sólidos, entre outros, que foram atribuídas a 
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famílias e empresas do COVID19, durante os meses de abril, maio e junho de 2020 – 
para aprovação. 
 

• Despesa para apoio a prestar à Junta de Freguesia de São Facundo e Vale das Mós, com 
vista a responder aos prejuízos causados pela pandemia, na gestão da piscina de Vale 
das Mós – para autorização e submeter à Assembleia Municipal. 
 

• Alteração do Regulamento Interno dos Fundos Fixos de Caixa para 2021, para atribuição 
de fundo fixo de caixa a afetar à Carrinha do Cidadão e à Biblioteca Itinerante, que 
passaram a prestar serviços de atendimento móvel no âmbito do projeto Abrantes360 
– para aprovação. 
 

• Informação do Serviço de Ação Social, no âmbito da monitorização do Plano Municipal 
para a Cidadania, Igualdade de Género e não Discriminação de Abrantes, relativo ao ano 
de 2020 – para conhecimento. 
 

• Proposta de prorrogação da suspensão do processo de reavaliação de rendas das 
habitações em regime de arrendamento apoiado, tendo em conta a época de pandemia 
em que vivemos. – para aprovação. 
 

• Versão final, após consulta pública, do projeto de regulamento para a medida Cartão 
Sénior – para aprovação e submeter à Assembleia Municipal. 
 

• Liberação de 30% dos trabalhos realizados, da empreitada de “Instalação da Loja de 
Cidadão de Abrantes em Edifício Municipal" – para aprovação. 
 

• Pedido de libertação de duas garantias bancárias, requeridas pela Firma “Lena – 
Engenharia e Construções, SA. – para aprovação. 
 

• Avaliação de Impacte Ambiental, para Exploração avícola a instalar no lugar de Valeira 
Baixa da freguesia de Bemposta, Abrantes, requerido pela firma “TRIPERU - Sociedade 
de Produção e Comercialização de Aves, SA” – 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. 
 

• Prorrogação do prazo de submissão do projeto das instalações a controlo urbanístico da 

empresa ILMET, Lda. – para aprovação. 
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• Pedido da empresa FCC Aqualia, a solicitar autorização para transmitir a sua participação 

social na sociedade concessionária, ao abrigo da cláusula 15ª do Contrato de Concessão, 

no âmbito do contrato n.º 65/2012 de 20/12 – para aprovação. 

 

 

Abrantes, 04 de março de 2021 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


