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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 25 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 25 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  
 

• Relatório final de instrutora do processo disciplinar – para aprovação. 
 

• Proposta de Deliberação do Vereador Vasco Damas, intitulada “Abrantes, Território 
Amigo da Pessoa Idosa e da Coesão Intergeracional” – para decisão. 
 

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

• Declaração de compromissos plurianuais, declaração de recebimentos em atraso e 
declaração de pagamentos em atraso, com dados reportados a 31 de dezembro de 2021 
– para conhecimento e submeter à Assembleia Municipal. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que autorizou a dispensa parcial do pagamento das 
taxas devidas pela utilização de sala do Estádio Municipal de Abrantes – para ratificação. 

• Adjudicação para a "Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança", pelo montante 
696.148,92€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do relatório final do 
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júri do procedimento e da informação da Chefe da Divisão Financeira e respetiva minuta 
de contrato – para aprovação. 
 

• Abertura de procedimento pré-contratual para celebração de contrato para 
"Fornecimento combustíveis líquidos (gasóleo e gasolina)", para a frota municipal 
(máquinas e viaturas), em regime de fornecimento contínuo - submeter à Assembleia 
Municipal, para autorização da assunção de compromisso plurianual. 
 

• Adjudicação à sociedade "Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associado, S.R.O.C", pelo 
montante de 39.600,00€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, para os 3 anos de 
vigência de contrato - propor à Assembleia Municipal a nomeação da entidade "Rosa 
Lopes, Gonçalves Mendes & Associado, S.R.O.C", como responsável pela certificação 
legal de contas do Município. 
 

• Listagem dos procedimentos iniciados entre 18 de agosto e 31 de dezembro de 2021, 
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 Assembleia Municipal. 
 

• Reforço orçamental das atividades e rubricas económicas relativas às medidas 1,3,4 e 5 
do Finabrantes, para pagamento das 1ªs tranches, que se encontravam previstas para o 
mês de janeiro – para conhecimento. 
 

• Constituição da equipa que irá ser responsável pela revisão do Projeto Educativo 
Municipal – para conhecimento. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, declaração de renúncia do protocolo de cedência 
de instalações da antiga Escola Primária do Crucifixo por parte da Junta de Freguesia de 
Tramagal, reconhecendo a importância do uso das referidas instalações na estruturação 
do plano de intervenção da candidatura da Câmara Municipal de Abrantes, no âmbito 
da operação “Renovação de Aldeias” – para ratificação. 
 

• Relatório anual de 2021 sobre o Cartão Sénior – para conhecimento. 
 

• Relatório anual de 2021 sobre a Rede Social – para conhecimento. 
 

• Relatórios anuais de 2021 do Projeto "Alimentos para todos" e da medida "Fique em 
Casa e em Segurança” – para conhecimento. 
 

• Relatório anual 2021 do Serviço de Teleassistência Fixa ao Segmento Sénior – para 
conhecimento. 
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• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 25 de janeiro a 
08 de fevereiro de 2022, no âmbito do plano de atividades para 2022, para as áreas da 
Cultura – para conhecimento. 
 

• Pedido da empresa Go Global School, para isenção do pagamento de taxas, para 
utilização do Auditório do Edifício Pirâmide, no âmbito da realização de uma ação de 
formação com carácter gratuito para professores de inglês – para autorização. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 25 de janeiro a 
07 de fevereiro de 2022, no âmbito do plano de atividades para 2022, para as áreas do 
Desporto e Associativismo – para conhecimento. 
 

• Proposta de alteração ao Plano de Urbanização de Abrantes, nos termos do artigo 118º 
do RJIGT - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial – para aprovação. 
 

• Caducidade do alvará de loteamento nº 02/2000, sito na Rua dos Oleiros (Santa Luzia), 
Chainça – Abrantes – para decisão. 
 

• Isenção do pagamento da taxa de inumação de sepultura perpétua – para aprovação. 
 

Abrantes, 20 de janeiro de 2022 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


