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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 06 de abril 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 06 de abril 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 – Regimento de Cavalaria, nº 6, 
dando conta da realização exercícios de fogos reais no polígono de tiro do Campo Militar 
de Santa Margarida, nos dias 8 e 9 de abril de 2021 – para conhecimento. 
 

• Correspondência dos Bombeiros de Abrantes com os dados estatísticos da corporação, 
referentes aos Serviços do ano 2020, com comparativo de anos referente ao período 
2016-2020, assim como, os dados referentes a situações motivadas pelo SARS-COV2 
(COVID19), que originaram empenhamento de meios do Corpo de Bombeiros, desde o 
seu início até ao dia 24 de março de 2021 - para conhecimento. 
 

• Proposta de declaração de utilidade pública, e consequente constituição de servidões 
administrativas, nos terrenos rústicos ou parcelas de terrenos necessários à instalação 
de rede primária de faixas de gestão de combustíveis definida no Plano Distrital de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDDFCI) e em particular no Plano Distrital de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) – para aprovação. 
 

• Correção da área a afetar ao domínio público municipal, para prolongamento da Rua do 
Campo da Bola, em Pego, Abrantes, aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 23 
de fevereiro de 2018 – submeter à Assembleia Municipal para correção. 
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• Despesa no montante de 15.000,00€ (quinze mil euros), para atribuição de apoio à Junta 
de Freguesia de Mouriscas, com vista à aquisição de uma carrinha para transporte 
escolar – para aprovação e submeter à Assembleia Municipal para autorização. 
 

• Despesa no montante total de 160.000,00€ (cento e sessenta mil euros) para celebração 
de contratos interadministrativos com as Juntas de Freguesia de Abrantes e Alferrarede, 
Aldeia do Mato e Souto, Bemposta, Mouriscas, S. Facundo e V. das Mós. Rio de Moinhos, 
Tramagal, Alvega e Concavada e Carvalhal, em matéria de proteção civil - para 
aprovação e submeter à Assembleia Municipal para autorização. 
 

• Doação de 120 viseiras de proteção contra o COVID19 por parte da entidade "Sitecna – 
Soluções Técnicas de Embalagem, S.A." – para aceitação. 
 

• Reunião ordinária do Conselho Local de Ação Social de Abrantes – CLASA, realizada no 
dia 16 de março de 2021, com os parceiros da Rede Social – para conhecimento. 
 

• Rescisão do contrato de arrendamento apoiado celebrado com a munícipe, Tânia Maria 
Serrano e Souza – para aprovação. 
 

• Proposta de regulamento do FINABRANTES - Programa de Apoio às Coletividades do 
Concelho de Abrantes a submeter a consulta pública – para aprovação. 
 

• Conta final definitiva da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DO C.M. 1208 - MAXIAL – 
ABRANTES” – para aprovação. 
 

• Empreitada de “Reabilitação da Escola Básica e Secundária Octávio Duarte Ferreira em 
Tramagal – Abrantes” – para aprovação. 
 

• Processo de licenciamento para instalação de Operador de Gestão de Resíduos nas 
antigas instalações da “Cerâmica Salvadorinho” no seguimento de novo pedido de 
esclarecimentos da CCDR-LVT – para decisão. 
 

• Candidatura apresentada pela Associação Social a Mó e a Água, ao regulamento de 
projeto empresarial de interesse Municipal – para aprovação. 
 

Abrantes, 01 de abril de 2021 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


