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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 22 de fevereiro 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 22 de fevereiro 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  
 

• Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Academia 
Militar, dando conhecimento da realização no polígono de Tiro do Campo Militar de 
Santa Margarida, no dia 24 de fevereiro de 2022, das 08h00 às 19h00, exercícios com 
fogos reais – para conhecimento 
 

• Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Comando da 
Forças Armadas - Brigada Mecanizada - Quartel General, dando conhecimento da 
realização no polígono de Tiro do Campo Militar de Santa Margarida, no dia 17 de 
fevereiro de 2022, das 08h30 às 14h00, exercícios com fogos reais – para conhecimento. 
 

• Pedido da Brigada Mecanizada, a solicitar o empréstimo de equipamentos, para a 
realização do Campeonato Desportivo Militar de Corta-Mato Fase III – para aprovação. 
 

• Atribuição do subsídio de penosidade e insalubridade, previsto no Decreto Lei 93/2021 
de 09/11, aos dois trabalhadores que exercem funções no CRO (canil/gatil) – para 
aprovação. 
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• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou os documentos de habilitação 
apresentados pelo adjudicatário do procedimento aberto para “Prestação de Serviços 
de Vigilância e Segurança”, e autorizou a notificação e disponibilização dos mesmos na 
plataforma de contratação eletrónica – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a concessão de um prazo de 5 dias 
para apresentação da caução por parte da entidade adjudicatária da empreitada da obra 
de "Reabilitação da Escola Básica e Secundária Octávio Duarte Ferreira em Tramagal – 
Abrantes" – para ratificação. 
 

• Mapa resumo das comparticipações a realizar, durante o ano 2022 apresentado pela 
CIMT – Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo – para aprovação. 
 

• Despesa para celebração de protocolo com a Federação Portuguesa de Ciclismo, com 
vista à realização de três provas da “Taça de Portugal de XCO”, constituído pelas provas 
de categoria C2 em 2022 e 2023 e C1 em 2024 – para aprovação. 
 

• Declaração da caducidade da adjudicação e a revogação da decisão de contratar serviços 
para o Transporte Urbano no Circuito Histórico da Cidade de Abrantes (aBUSa), iniciado 
através do concurso público nº 60/2021 – para aprovação. 
 

• Programa ColorADD nas Escolas, a desenvolver com os alunos do 3º ano das escolas do 
concelho de Abrantes – para conhecimento. 
 

• Início do procedimento tendente à elaboração de Normas e Condições à Utilização das 
Instalações da Sala Snoezelen, na escola EB/JI António Torrado, em Abrantes – para 
aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a proposta de nomeação do Conselho 
Municipal de Educação de Abrantes (CME), para o quadriénio 2022-2025, considerando 
a necessidade do órgão reunir e emitir parecer sobre o Movimento Anual de Rede 
Escolar e o Plano de Transportes para o ano letivo 2022/2023 – para ratificação e 
submeter à Assembleia Municipal para aprovação. 
 

• Relatório da atividade no âmbito dos Estratos Sociais Desfavorecidos relativo a 2021 – 
para conhecimento. 
 

• Relatório de Atividades de 2021 da REIVA-Rede Especializada de Intervenção na 
Violência de Abrantes – para conhecimento. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a prorrogação do alargamento do 
prazo máximo para a concretização da transferência de competências no domínio da 
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ação social, até 1 de janeiro de 2023, por solicitação dos municípios, de modo a permitir 
a respetiva preparação e adaptação ao nível da formação de recursos humanos e de 
adaptação ao nível dos sistemas de informação e a verificação dos dados financeiros – 
para ratificação e submeter à Assembleia Municipal para aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a Carta Social Municipal, aprovada 
pelo Conselho Local de Ação Social, em 26 de janeiro de 2022 - para ratificação e 
submeter à Assembleia Municipal para aprovação. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 22 de fevereiro 
a 8 de março de 2022, no âmbito do plano de atividades para 2022, para as áreas da 
Cultura e do Turismo – para conhecimento. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 22 de fevereiro 
a 07 de março de 2022, no âmbito do plano de atividades para 2022, para as áreas do 
Desporto e Associativismo – para conhecimento. 
 

• Pedido da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, a solicitar a 
isenção do pagamento de custos pela cedência do autocarro municipal, no âmbito de 
uma visita de estudo à Assembleia da República em Lisboa – para autorização. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, aprovou a realização da Feira de São Matias 2022, 
no período de 23 de fevereiro a 13 de março – para ratificação. 
 

• Reconhecimento da empresa GR+CW SA, como entidade beneficiária e a concessão de 
apoios de natureza fiscal e tributária – para aprovação. 
 

• Candidatura apresentada ao abrigo do Programa + Comércio, pela empresária Mónica 
Eusébio, do estabelecimento designado por “Café Bar O Alcaide” – para aprovação. 
 

• Candidatura apresentada ao abrigo do Programa + Comércio, pela empresária Célia 
Silva, do estabelecimento designado por “O Bacorim” – para aprovação. 
 

• Proposta de minuta de protocolo de cedência de instalações ao IPT -edifícios sitos na 
Rua José Estevão n.º 18-20, 22-24, 26 e sitos na Rua 2 de Maio, n.º 9-11, 13-15 e 17-19 
- para instalação de Residência de Estudantes, no âmbito de candidatura que o Instituto 
Politécnico de Tomar pretende efetuar ao Aviso n.º 01/C02-I06/2022 "Alojamento 
Estudantil a Custos Acessíveis" – para aprovação. 
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Abrantes, 17 de fevereiro de 2022 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


