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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 18 de maio 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 18 de maio 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  
 

• Ofício da Assembleia Municipal, que remete as deliberações aprovadas em minuta e os 
respetivos processos relativos à ordem de trabalhos da sessão ordinária daquele órgão, 
que decorreu no passado dia 30 de abril – para conhecimento. 
 

• 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. 
 

• Informação do Serviço Municipal de Proteção Civil, datada de 30 de abril de 2021, que 
dá conta do Plano Operacional Municipal 2021 (POM 2021) e respetiva cartografia, 
aprovado por unanimidade na reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios (CMDFCI), realizada no passado dia a 21 de abril de 2021 – para 
conhecimento. 
 

• Documentos de Prestação de Contas do Exercício 2020 – para aprovação e submeter à 
apreciação da Assembleia Municipal. 
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• Despesa para aquisição de cal branca, para fornecimento às juntas de freguesia, no 
âmbito da Campanha da Cal 2021 – para aprovação e submeter à Assembleia Municipal 
para autorização. 
 

• Despesa, para atribuição de apoio à Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno, no 
âmbito da realização PT Tour #1 – Laser Run, a ter lugar no Aquapolis Margem Norte, 
no dia 16 de maio de 2021 – para aprovação. 
 

• Abertura de procedimento pré-contratual plurianual, para "Aquisição de serviços para 
circuitos especiais de transportes escolares no concelho de Abrantes, para o ano letivo 
de 2021/2022" – para aprovação. 
 

• Despesa inerente às candidaturas consideradas elegíveis para o ano 2020/2021 às 
Medidas 1, 3, e 4 do Finabrantes – para autorização. 
 

• Informação relativa à reunião ordinária do Conselho Local de Ação Social de Abrantes – 
CLASA, realizada no dia 27 de abril de 2021, com os parceiros da Rede Social – para 
conhecimento. 
 

• Pedido da Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, a solicitar a cedência do 
Auditório do Edifício Pirâmide, mediante a isenção do pagamento de taxas, no dia 27 de 
maio de 2021, para a realização da sua Assembleia Geral – para autorização. 
 

• Pedido da ACEE -Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Sardoal, 
Mação e Vila de Rei, para utilização da Academia do Mercado, de 17 de maio a 07 de 
julho de 2021, no âmbito do projeto inserido na candidatura "Melhor Turismo 2020" – 
para autorização. 
 

• Apoio a conceder à 23ª edição do evento “Mototurístico Lés-a-Lés” organizado pela 
Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) – para aprovação. 
 

• 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. 
 

• Redução da garantia bancária relativa 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. 
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• 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. 
 

• Proposta, na sequência do pedido de cedência, por parte do CRO, de ração para os 
animais das matilhas – para aprovação. 
 

• Candidatura apresentada ao abrigo do Programa + Comércio, pela empresa Amaro & 
Ricardo – Agência Criativa, Lda., do estabelecimento designado por “ARA – Agência 
Criativa” – para aprovação. 
 

• Candidatura apresentada ao abrigo do Programa + Comércio, pela empresa, Frederico 
Miranda, Unipessoal, Lda., do estabelecimento designado por “Meu Super Abrantes” – 
para aprovação. 
 

• Candidatura apresentada ao abrigo do Programa + Comércio, pela empresa Centro 
Optico da Linha Lda., do estabelecimento designado por “Opticália Abrantes” – para 
aprovação. 
 

• Implementação da funcionalidade de registo na plataforma Abrantes360 com a 
utilização da chave móvel digital, em complemento às funcionalidades já existentes – 
para aprovação. 
 

• 1ª Revisão Orçamental (alteração orçamental modificativa), aos documentos 
previsionais de 2021 do SMA – para aprovação e submeter à Assembleia Municipal para 
aprovação. 

 

Abrantes, 13 de maio de 2021 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


