
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITAL 

Sessão ordinária – 19 de junho de 2020 

 

Nos termos dos artigos 49º, nº 3 e 53º, nº 2, da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna-

se público que a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal terá lugar SEXTA-FEIRA, dia 

19 DE JUNHO DE 2020, às 14H30M, e irá realizar-se no Auditório da Escola Secundária 

Dr. Solano de Abreu, em Abrantes, com a seguinte: 

 

ORDEM DE TRABALHOS: 

 

❖ Expediente; 

❖ Aprovação das atas nºs 1 e 2/2020; 

❖ PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA; 

❖ ORDEM DO DIA: 

 

 1. – Informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade Municipal;  

 2. - Prestação de Contas 2019 – Câmara Municipal de Abrantes e Serviços Municipalizados 

de Abrantes;  

 3. - Prestação de Contas Consolidadas;  

 4. - 1ª Revisão Orçamental aos documentos previsionais de 2020/2023, dos Serviços 

Municipalizados de Abrantes;  

 5. - Alteração ao mapa de pessoal;  

 6. – Autorização do pagamento de despesas de representação ao Coordenador Municipal 

de Proteção Civil, no montante de 194,80€ (cento e noventa e quatro euros e oitenta 

cêntimos);  

 7. - Revogação da deliberação sobre a autorização da adesão da Câmara Municipal de 

Abrantes à Confraria Ibérica do Tejo;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 8. - Apoio à Junta de Freguesia de Mouriscas, no âmbito da realização da “28ª Feira Mostra 

de Artesanato e Gastronomia”, no montante de 750,00€ (setecentos e cinquenta 

euros); 

 9. - Adiantamento de verbas relativas aos Contratos Interadministrativos, nomeadamente 

às 2ª e 3ª tranches da Manutenção da Rede Viária e 2ª tranche da Manutenção de 

Espaços Verdes; 

10. – Autorização de transferências para as Juntas de Freguesia, no âmbito de contratos 

interadministrativos; 

11. – Autorização de compromisso plurianual no montante de 290.000,00€ (duzentos e 

noventa mil euros), para pagamento de vinhetas dos alunos dos 2º e 3º ciclos que 

irão frequentar o ensino no ano letivo 2020/2021, a efetuar à Rodoviária do Tejo; 

12. – Autorização da assunção de compromisso plurianual no valor de 327.149,31€ 

(trezentos e vinte e sete mil cento e quarenta e nove euros e trinta e um cêntimos), 

para “Aquisição de Licenças/Software Microsoft"; 

13. – Autorização da assunção de compromisso plurianual no valor de 140.000,00€ (cento 

e quarenta mil euros), relativo à aquisição de energia elétrica para a Escola Básica e 

Secundária Dr. Solano de Abreu, Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes, 

Escola Básica D. Miguel de Almeida e Escola Básica e Secundária Octávio Duarte 

Ferreira – Abrantes; 

14. - Proposta de Recomendação - " Por uma Assembleia Municipal de Abrantes mais 

interventiva, colaborante e participativa no superar da crise." – PSD; 

15. - Proposta de Recomendação - "É essencial apoiar as artes, a cultura e os pequenos 

produtores agrícolas neste período de progressivo desconfinamento." - PSD. 

 

Abrantes, 12 de junho de 2020 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

   

 

António Lucas Gomes Mor 


