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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 23 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 23 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  
 

• Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Academia Militar, dando conta da 
realização exercícios de fogos reais no polígono de tiro do Campo Militar de Santa 
Margarida, no dia 31 de março de 2021 – para conhecimento. 
 

• Pedido do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, a solicitar a prorrogação 
do prazo de ocupação das instalações do antigo GAT até 31 de julho de 2021 – para 
aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a formalização da constituição de uma 
secção autónoma para avaliação do pessoal não docente vinculado às autarquias locais 
e delegou a sua presidência na Vereadora Celeste Simão – para ratificação. 
 

• Proposta de Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo ao ano 2020, em 
conformidade com o disposto no Estatuto do Direito de Oposição – para aprovação. 
 

• Minuta dos contratos a celebrar com a dstelecom, bem como os locais acordados para 
a colocação dos contentores de comunicações – para aprovação. 
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• Reforço de cabimento e compromisso para assunção do pagamento de despesa 
relativos à execução do Contrato Interadministrativo 2019/2020 com a Junta de 
Freguesia de Rio de Moinhos – para aprovação e submeter à Assembleia Municipal. 
 

• Parecer emitido pelo Conselho Municipal de Educação acerca do Movimento Anual da 
Rede Escolar para o ano letivo 2021/2022 – para aprovação. 
 

• Plano de Transportes Escolares 2021/2022 – para aprovação. 
 

• Relatório anual relativo ao ano de 2020 do Programa de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos – para conhecimento. 
 

• Informação relativa à 11ª reunião do Conselho Municipal de Educação de Abrantes, 
realizada no dia 9 de março de 2021 – para conhecimento. 
 

• Proposta de Regulamento de Utilização da Resposta de habitação “Casa da Encosta” – 
para aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o Protocolo de Parceria entre a 
TAGUS, coordenadora da parceria e os parceiros Municípios de Abrantes, Constância e 
Sardoal, no âmbito da candidatura para a execução, em parceria, da estratégia de 
valorização das artes e ofícios tradicionais do Ribatejo Interior (AO.RI, Artes e Ofícios do 
Ribatejo Interior) – para ratificação. 
 

• Proposta de projeto de protocolo entre o Município de Abrantes, a Federação 
Portuguesa de Canoagem e o Clube Desportivo “Os Patos” – 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. 
 

 

Abrantes, 18 de março de 2021 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


