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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 11 de janeiro de 2022 

 

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 11 de janeiro de 2022, 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  
 

• Despacho do Presidente da Câmara que designou os representantes do Município de 

Abrantes na Assembleia Intermunicipal – para ratificação. 

 

• Afetação de trabalhadores do Município à Assembleia Municipal de Abrantes – para 

aprovação. 
 

• Proposta referente à presença de público nas reuniões da Câmara Municipal e realização 

por meios de comunicação à distância – para aprovação. 
 

• Proposta do Vereador Vítor Moura para “apresentação de candidatura à criação de uma 

creche municipal, conforme previsto no PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), em 

sede do concurso de apoio ao investimento em equipamentos e respostas sociais, em 

tempo útil (até 22 de fevereiro próximo” – para decisão. 
 

• correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Brigada de 

Intervenção Quartel General, dando conhecimento da realização no polígono de Tiro do 

Campo Militar de Santa Margarida, de 17 a 21 de janeiro de 2022, das 08h00 às 22h00, 
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fogos reais com armamento coletivo (Canhão 30mm, Metralhadoras Ligeiras 7,62 mm e 

Metralhadoras Pesadas 12,7 mm), lançamento de granadas e rebentamento de 

explosivos – para conhecimento. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a emissão de parecer favorável 
relativo ao pedido de autorização prévia para a ação de rearborização apresentado no 
ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 1 processo – para 
ratificação. 
 

• Fixação dos dias de pagamento dos vencimentos aos trabalhadores do Município, para 
o ano de 2022 – para aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a libertação do seguro-caução nº 
CA38808443, constituída em 19-11-2012, com o montante de 21.323,00€, prestado no 
âmbito de procedimento de ajuste direto ao abrigo de Acordo Quadro celebrado na 
sequência do Concurso Público nº 04/2012 – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o pedido do Centro Social do Pessoal 
do Município de Abrantes, para comparticipação das despesas incorridas com o Natal 
2021 – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o pedido dos Serviços Municipalizados 
de Abrantes, para comparticipação de despesas, no montante de 88.120,60€ (incl. IVA), 
relativo ao Contrato da Empreitada para “Requalificação da Rua da Indústria – 
Pavimentação” – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o mapa de fluxos de caixa do ano 
2021, cujo montante do saldo orçamental da gerência a transitar para o ano 2022, 
ascende a 13.069.821,54€, dos quais 13.018.903,57€ a título de execução orçamental e 
50.917,97€ a título de operações de tesouraria – para ratificação. 
 

• Adjudicação para a "Prestação de Serviços na Área de Seguros", à firma "Fidelidade 

Companhia de Seguros, S.A.", pelo montante de 509.001,75€, não sujeito a IVA, nos 

termos do relatório final do júri do procedimento e da informação da Chefe da Divisão 

Financeira, datada de 28 de dezembro de 2021 – para aprovação. 
 

• Despesa no montante de 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros), para atribuição de 

apoio à Associação de Natação do Distrito de Santarém – para aprovação. 
 

• Casa de habitação sita no Labirinto de Vale de Rãs, Bloco A-10, R/C Frente, em Abrantes, 

se destine a resposta de Acolhimento de Emergência – para aprovação. 
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• Casa de habitação sita no Bairro Municipal, n.º 31, em Abrantes, se destine a resposta 

de Acolhimento de Emergência para pessoas oriundas do Concelho de Abrantes – para 

aprovação. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 21 de dezembro 

de 2021 a 11 de janeiro de 2022, no âmbito do plano de atividades para 2021, para as 

áreas da Cultura – para conhecimento. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 11 a 24 de janeiro 

de 2022, no âmbito do plano de atividades para 2022, para as áreas do Desporto e 

Associativismo – para conhecimento. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou o Estudo 

Prévio referente aos Estudos Hidrológicos e Projetos de Requalificação de Linhas de 

Água – Abrantes, Reabilitação da Rede Hidrográfica da Ribeira de Rio de Moinhos – para 

ratificação. 
 

• Pedido de alteração à licença no âmbito do processo n.º Alvará de Loteamento nº 12/78, 

requerido por João Carlos Matos Marques – para aprovação. 
 

• Declaração da caducidade do licenciamento referente pedido de licença de obras de 

edificação/demolição, em Beco Covão Salgado Nº 72, da freguesia de Fontes, requerido 

por Nesad Imobiliária, Lda. – para aprovação. 
 

• Declaração da caducidade do licenciamento referente pedido de licença de obras de 

construção de muro para vedação de propriedade, na Rua Estrada da Balsa, da freguesia 

de Mouriscas, requerido por Susana Maria Nunes Marques Alves – para aprovação. 
 

• Vistoria solicitada por Aromas Revoltos Actividades Hoteleiras Lda., para determinação 

do estado de conservação de um imóvel, sito na Rua 5 de outubro, 5, 7 e 9, em Abrantes 

– para determinação. 
 

• Pedido de renovação da licença de exploração/utilização do alvará n.º L/2732 de posto 

de abastecimento de combustíveis, sito em Vilelas, freguesia de Martinchel, Abrantes, 

requerido por Maria Luísa Vicente – para aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a tabela com as tarifas relativas aos 

Transportes Urbanos de Abrantes para 2022 de 0,57%, proveniente da Rodoviária do 

Tejo, S.A., excluindo a hipótese de aplicação de uma taxa atualização extraordinária de 

4,16% - para ratificação. 
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• Candidatura apresentada pela empresa ADFLEX, UNIPESSOAL LDA., ao abrigo do 

Regulamento de Apoio à Criação de Emprego Qualificado – para aprovação. 

 

Abrantes, 06 de janeiro de 2022 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


