Câmara Municipal de Abrantes
Reunião ordinária de 07 de dezembro 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 07 de dezembro de 2021, com início às 09:30 horas, no auditório do
Edifício Pirâmide, em Abrantes.

I.
II.
III.
IV.

Período de intervenção aberto ao público
Intervenções dos membros do executivo antes da ordem do dia
Aprovação da ata da reunião anterior
Ordem do dia
•

Correspondência do Comandante do Regimento de Apoio Militar de Emergência, datada
de 15 de novembro de 2021, a manifestar o seu profundo reconhecimento, por todo o
trabalho colaborativo na realização da Prova Militar de Equitação do RAME e 2º
Concurso Hípico da Cidade de Abrantes – para conhecimento.

•

Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Comando do
Pessoal - Direção de Formação - Escola das Armas, dando conhecimento da realização
no polígono de Tiro do Campo Militar de Santa Margarida, no dia 15 de dezembro de
2021, das 08h00 às 21h00, fogos reais de Carro de Combate Leopard 2A6, Obus M119
105 mm, Morteiro 107mm e Metralhadora Pesada e, em 16 de dezembro de 2021, das
08h00 às 18h00, de Obus M119 105 mm – para conhecimento.

•

Proposta de fixação das datas de realização das reuniões ordinárias da Câmara
Municipal durante o ano de 2022 –para aprovação.

•

Proposta Vereador Vasco Damas sobre “Fatura da Água/Ambiente e Serviços Prestados
aos Consumidores – Os Problemas Existentes e as Correções necessárias” – para
aprovação.
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•

Proposta Vereador Vítor Moura, relativa aos horários dos estabelecimentos e ao
descanso durante o período noturno – para aprovação.

•

Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o parecer favorável ao pedido de
autorização prévia para a ação de rearborização apresentado ao ICNF – Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. – eucalipto – para ratificação.

•

Minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Abrantes e o Agrupamento de
escolas Nº 2 de Abrantes, para que um aluno da Turma E do 9º Ano da Escola Secundária
Dr. Manuel Fernandes, realize um Plano Individual de Transição (PIT), durante o próximo
ano letivo na Divisão de Desporto e Associativismo – para aprovação.

•

Pedido do Centro Social do Pessoal do Município de Abrantes, a solicitar
comparticipação das despesas incorridas com a realização do magusto para os
trabalhadores do Município e dos SMA – para aprovação.

•

Pedido da CIMT, para comparticipação de despesa efetuada no ano 2021, relativa ao
projeto "Afirmação Territorial do Médio Tejo" – para aprovação.

•

Proposta de agenda de funcionamento dos equipamentos culturais integrados na rede
de Museus de Abrantes, bem como a proposta de preçário para a rede Museus de
Abrantes e para cada equipamento, incluindo já o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte
(MIAA), assim como as entradas gratuitas até 31 de março de 2022 – para aprovação.

•

Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a
despesa para o lançamento da empreitada de "Aterro de Acesso ao Vão 2 e Colocação
de Ensecadeiras - Açude de Abrantes" – para ratificação.

•

Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a ata do júri do procedimento para
"Prestação de Serviços na Área de Seguros", na qual presta esclarecimentos solicitados
durante o período estabelecido no nº 1 do artº 50º do CCP, na sua atual redação – para
ratificação.

•

Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a aceitação dos documentos de
habilitação apresentados pelo adjudicatário (único concorrente) do procedimento para
"Aquisição de serviços para transporte urbano no circuito histórico da cidade de
Abrantes" – para ratificação.

•

Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a abertura e as peças do
procedimento para a “Aquisição de serviços para a reparação da comporta do Vão 2 do
Açude Insuflável de Abrantes" – para ratificação.
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•

Proposta de apoio para candidaturas Finabrantes 2021-2022 – para aprovação.

•

Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 07 a 21 de
dezembro de 2021, 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 07 a 20 de
dezembro de 2021, no âmbito do plano de atividades para 2021, para as áreas do
Desporto, Juventude e Associativismo – para conhecimento.

•

Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a minuta
de Protocolo de Colaboração para Concretização de Ações de “Reabilitação da Rede
Hidrográfica” e o Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira, entre a Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) e o Município de Abrantes, para a candidatura a
apresentar ao Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE
2020), para a realização da “Reabilitação da Rede Hidrográfica da Ribeira de Rio de
Moinhos com soluções de engenharia natural, e permitir diminuir a zona ameaçada pela
cheia” – para ratificação.

•

Pedido de receção provisória, relativo às alterações no decorrer das obras de
urbanização do loteamento, sito na Avenida Condes de Alferrarede/Quinta do Tainho,
requerido por Nuno Tavares Dias Simão e outros – para aprovação.

•

Pedido de licença de operação de loteamento no âmbito do alvará nº 17/89, na rua do
Cabeço em Abrantes, requerido por Victor Manuel Marques Dias – 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.

•

Requerimento apresentado por Miguel Marques dos Santos Dias Mariano,
relativamente ao imóvel, sito na Rua de São Pedro n.º 13, com o artigo matricial 640 da
União das Freguesias de Abrantes (São João e São Vicente) e Alferrarede – para
aprovação.

•

Requerimento apresentado por Gonçalo Marques dos Santos Dias Mariano,
relativamente ao imóvel, sito na Praça Barão da Batalha nº 8 e 9 e Jardim da República
nº 22, com o artigo matricial 8057 da União das Freguesias de Abrantes (São João e São
Vicente) e Alferrarede – para aprovação.

•

Proposta do tarifário de água, resíduos sólidos e serviços auxiliares para o ano de 2022
– para aprovação.
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•

Proposta da atualização das tarifas de saneamento para o ano de 2022, remetida pela
Abrantáqua - Serviço de Águas Residuais Urbanas do Município de Abrantes, S.A. – para
aprovação.

•

Proposta de autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos (Lei n.º 8/2012, de
21/2), na atual redação, para o ano de 2022, para efeitos de autorização dos órgãos
autárquicos competentes -para aprovação e submeter à aprovação da Assembleia
Municipal.

Abrantes, 03 de dezembro de 2021
Manuel Jorge Valamatos
Presidente da Câmara
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