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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 01 de junho 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 01 de junho 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 – Brigada de Reação Rápida - 
Regimento de Comandos, dando conta da realização exercícios de fogos reais de armas 
ligeiras, médias e pesadas e sessões de rebentamentos de explosivos, no polígono de 
tiro do Campo Militar de Santa Margarida, no dia 28 de maio de 2021 – para 
conhecimento. 
 

• Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Regimento de Comandos, dando 
conta da realização exercícios de fogos reais, no polígono de tiro do Campo Militar de 
Santa Margarida, no dia 30 de maio de 2021 – para conhecimento. 
 

• Proposta para atribuição de Medalha de Mérito Municipal às Escolas do Concelho de 
Abrantes, que ocorrerá nas cerimónias oficiais do Dia da Cidade, a 14 de junho de 2021 
– para aprovação. 
 

• 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. 
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• Plano de Trabalhos com Riscos Especiais referente aos Trabalhos em Altura da 
empreitada do "Centro Escolar de Abrantes” – para aprovação. 
 

• Listagem dos procedimentos iniciados entre abril e maio do corrente ano, cuja assunção 
de compromisso plurianual foi autorizada pelo Presidente da Câmara ao abrigo da 
autorização prévia dada pela Assembleia Municipal para 2021 – para conhecimento e 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

• Assunção de compromisso plurianual da despesa a realizar com o contrato a celebrar na 
sequência de procedimento pré-contratual para “Aquisição de energia elétrica para 
diversas instalações municipais, em Baixa Tensão Especial e Média Tensão, ao abrigo do 
Acordo Quadro da CIMT-CPCC/05/2020" – para autorização da Assembleia Municipal. 
 

• Retificação da deliberação nº 5 da reunião de 20 de abril de 2021, no âmbito da 
autorização da assunção de compromissos plurianuais para "Fornecimento de refeições 
confecionadas em refeitórios escolares dos estabelecimentos do pré-escolar, ensino 
básico e secundário do concelho de Abrantes, ao abrigo do Acordo Quadro de Refeições 
Escolares, celebrado pela Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio 
Tejo (CPCC/07/2019), lote 4" – para retificação. 
 

• Abertura de procedimento e autorização da despesa para “Fornecimento de refeições 
confecionadas em refeitórios escolares dos estabelecimentos do pré-escolar, ensino 
básico e secundário do concelho de Abrantes, ao abrigo do Acordo Quadro de Refeições 
Escolares, celebrado pela Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio 
Tejo (CPCC/07/2019), lote 4" – para aprovação. 
 

• Abertura de procedimento pré-contratual para “Prestação de Serviços na Área de 
Seguros” – para aprovação. 
 

• Documentos de Consolidação de Contas do Exercício 2020 – para aprovação e submeter 
à apreciação da Assembleia Municipal. 
 

• Atribuição de apoio ao Centro Equestre Vale Ferreiros, em Pego, para fazer face às 
despesas com a realização do Concurso Internacional de Dressage de Abrantes – para 
aprovação. 
 

• Aquisição de 1.000 exemplares do livro Infantil “Lenda de Abrantes” - para aprovação. 
 

• Alteração do Regulamento Interno dos Fundos Fixos de Caixa para 2021, para atribuição 
de fundo fixo de caixa a afetar ao CRO - Centro de Recolha Oficial – para aprovação. 
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• Relatório Final de Avaliação do PEM – Projeto Educativo Municipal de Abrantes – para 
aprovação e submeter à Assembleia Municipal para aprovação. 
 

• Estratégia Local de Habitação do Concelho de Abrantes - para aprovação e submeter à 
Assembleia Municipal para aprovação. 
 

• Revisão da renda mensal relativa à ocupação do fogo sito na Rua Cidade de Parthenay, 
Bloco D, 3º B, Encosta da Barata, em Abrantes – para aprovação. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 1 a 14 de junho 
de 2021, no âmbito do plano de atividades para 2021, para as áreas do Desporto, 
Juventude e Associativismo – para conhecimento. 
 

• Versão final do regulamento do FINABRANTES - Programa de Apoio às Coletividades do 
Concelho de Abrantes - para aprovação e submeter à Assembleia Municipal para 
aprovação. 
 

• Vistoria efetuada à empreitada de “Repavimentação e Sinalização Horizontal da Av. D. 
João I. – Abrantes”, adjudicada à sociedade Contec - Construção e Engenharia, S.A., para 
efeitos de receção provisória – 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, 28 de maio de 2021 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


