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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária de 19 de outubro 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 19 de outubro de 2021, com início às 09:30 horas, no auditório do 

Edifício Pirâmide, em Abrantes. 

 

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  
 

• Proposta de Regimento da Câmara Municipal de Abrantes, que regula o funcionamento 
das reuniões ordinárias e extraordinárias deste órgão, em conformidade com o disposto 
no artigo 39º do Regime Jurídico da Autarquias Locais, anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro – para aprovação. 
 

• Proposta para a realização das reuniões ordinárias para os meses de novembro e 

dezembro de 2021, devendo proceder-se à adequada publicitação, assim como 

proposta para manter a não abertura das reuniões de câmara ao público em geral até 

31 de dezembro de 2021, de modo a assegurar o respeito pelas regras de 

distanciamento social e demais orientações da DGS em vigor, continuando a ser 

acessíveis, por serem transmitidas, e a intervenção dos cidadãos salvaguardada, nos 

mesmos moldes que vigoraram até ao momento – para aprovação. 

 

• Proposta de delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara 

– para aprovação. 
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• Proposta para fixação do número de vereadores a tempo inteiro – para aprovação. 

 

• Proposta de nomeação dos membros da Câmara Municipal, para o Conselho de 

Administração dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Abrantes – para 

aprovação. 

 

• Despacho do Presidente da Câmara, relativo à escolha dos Vereadores João Carlos 

Caseiro Gomes e Celeste Maria Ferreira Riachos Simão em regime de tempo inteiro e 

designação do Vereador João Carlos Caseiro Gomes como o Vice-Presidente da Câmara, 

em ordem à sua substituição, nas suas faltas e impedimentos 

Mais consta do seu despacho que, sendo aprovada a proposta de deliberação relativa à 
fixação em 4 (quatro) o número de vereadores a tempo inteiro, é sua intenção proferir 
despacho de escolha de mais dois vereadores a tempo inteiro, Luís Filipe Correia Dias e 
Helena Raquel Olhicas Frade de Jesus, a partir da data da deliberação – para 
conhecimento. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que, ao abrigo do nº 4 do artigo 58º da Lei nº 
169/99, na atual redação, para o mandato subsequente às eleições autárquicas de 
26/09/2021, e com início em 15/10/2021, fixou a distribuição de funções, entre o 
Presidente da Câmara e Vereadores – para conhecimento. 
 

• Despachos do Presidente da Câmara, que, nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 
do artigo 42º e no artigo 43º do Regime Jurídico da Autarquias Locais, anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, nomearam os elementos do Gabinete de Apoio à 
Presidência e do Gabinete de Apoio à Vereação, durante o mandato que se iniciou em 
15/10/2021 e a partir dessa data – para conhecimento. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 57º 
do Regime Jurídico da Autarquias Locais, anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
designou a Chefe da Divisão Administrativa Catarina Alexandra Justino Santos, para 
lavrar as atas das reuniões de câmara, sendo substituída nas suas ausências pela 
Assistente Técnica, Ana Paula Aires Marques – para conhecimento. 
 

• Parecer com vista à criação de AIGP – Área Integrada de Gestão da Paisagem – Rio Torto, 
com uma área total de 623.6ha – para aprovação. 
 

• Proposta do valor de 100,00€ (cem euros), para inscrição dos doceiros e produtores na 
19ª Edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional – para aprovação. 
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• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 19 de outubro a 
02 de novembro de 2021, no âmbito do plano de atividades para 2021, para as áreas da 
Cultura e do Turismo – para conhecimento. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 19 de outubro a 
01 de novembro de 2021, no âmbito do plano de atividades para 2021, para as áreas do 
Desporto, Juventude e Associativismo – para conhecimento. 
 

• Proposta de alteração ao Loteamento Municipal da Zona Industrial Norte (1ª fase), em 
concreto a alteração ao Lote EA67, correspondente ao artigo matricial 4380 da União 
das freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede – para aprovação. 
 

• Proposta de decisão referente ao licenciamento de obras de demolição, alteração e 
ampliação, da reconversão da Quinta dos Telheiros destinado a empreendimento 
turístico, estabelecimento industrial, sala de eventos, ginásio, piscina e habitação, 
apresentado por By Ondalux II,Lda – para aprovação. 
 

• Proposta de decisão, referente ao pedido de alteração de licença para ampliação de 
unidade industrial, sita na Via Industrial 1, em Alferrarede, Abrantes, requerido por 
“Momsteelpor, SA – para aprovação. 

 

 

Abrantes, 15 de outubro de 2021 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


