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ORDEM DO DIA PARA A REUNIÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL MARCADA PARA 02/03/2020 

 
= PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” – ARTIGO 52.º DA LEI N.º 75/2013, 
DE 12 DE SETEMBRO 
 

1. PRESIDÊNCIA 
1.1. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE DA CÂMARA 
 
1.1.1. Aprovação de atas - Reunião de Câmara de 17 de fevereiro de 2020 
 

1.2. SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
 
1.2.1. Registo n.º 10.417/2020 – Projeto de alteração do Regulamento do Conselho Municipal 
de Segurança 
 

1.3. GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 
 
1.3.1. Registo n.º 40.624/2019 – Projeto de Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de 
Limpeza de Terrenos 
 

2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
2.0.1. Registo n.º 11.809/2020 – Requalificação de três extensões de saúde no Concelho – 
Sobral (Nossa Senhora das Misericórdias), Olival e Alburitel – Contratos-programa 
 
2.0.2. Registo n.º 2669/2020 – 9.ª Caminhada da Paz 2020 – Proposta de protocolo 
 
2.0.3. Registo n.º 10.839/2020 – Rede piloto de carregamento de veículos elétricos – Proposta 
de protocolo 
 
2.0.4. Registo n.º 43.028/2019 – Associação Centro de Dia da Freguesia de Fátima – Proposta 
de protocolo 
 
2.0.5. Registo n.º 53.758/2019 – Liga de Amigos da Secção de Bombeiros de Freixianda – 
Pedido de mobiliário 
 

2.1. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E 
APROVISIONAMENTO 
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2.1.1. Registo n.º 10.007/2020 – P118/2018 – Acordo quadro de eletricidade da Central de 
Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo – Pedido de dispensa de apresentação 
de caução 
 
2.1.2. Registo n.º 4079/2020 – P016/2020 – Fornecimento e montagem de pneumáticos e 
serviços complementares, em regime de fornecimento contínuo por um período de 18 meses 
 
2.1.3. Registo n.º 50.201/2019 – P167/2019 – Construção de Ecovia Fátima – Ortiga 
 
2.1.4. Registo n.º 59.856/2019 – P018/2020 – Contratação de serviços em regime de 
outsourcing de um técnico de engenharia geológica 
 
2.1.5. Registo n.º 2534/2020 – P003/2020 – Acordo quadro de eletricidade da Central de 
Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (BTE/BTN-IP) – Ano 2020 
 

3. DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS URBANOS 
 
3.1. Registo n.º 3728/2020 – P017/2019 – Construção do Centro Escolar de Carvoeira – 
Suspensão da obra 
 

4. DIVISÃO DE URBANISMO E TERRITÓRIO 
 
4.0.1. Registo n.º 58.800/2019 – Pedido de destaque – Processo registado sob o n.º 344/2019, 
da firma Promazinheira – Compra e Venda de Imóveis, Limitada 
 
4.0.2. Registo n.º 55.496/2019 – Operação urbanística – Processo registado sob o n.º 607/2001, 
da firma Setunai – Sociedade Imobiliária, S.A. 
 
4.0.3. Registo n.º 62.226/2019 – Operação urbanística – Processo registado sob o n.º 590/2001, 
da firma Citifer – Utilidades Equipamentos, Investimentos Imobiliários, Limitada 
 

4.1. SERVIÇO DE PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
4.1.1. Registo n.º 11.583/2020 – Proposta de elaboração de documento estratégico para a 
Cidade de Fátima, no âmbito da revisão do Plano de Urbanização de Fátima 
 
4.1.2. Registo n.º 9744/2020 – Projeto de revisão do Plano Diretor Municipal de Ourém – 
Versão final 
 

5. DIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL 
 
5.1. Registo n.º 45.701/2019 – Geminações – Le Plessis-Trévise – França – Salão anual dos 
Ofícios de Arte – 10.ª edição  
 



 

 
MUNICÍPIO DE OURÉM 

Câmara Municipal 
 

02/03/2020 
Anexo I 

  

 

6. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E VIDA SAUDÁVEL 
 
6.0.1. Registo n.º 8225/2020 – Ação Social Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico – Ano letivo 
2019/2020 – Comparticipação no custo de refeições 
 
6.0.2. Registo n.º 8860/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.3. Registo n.º 11.137/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.4. Registo n.º 11.230/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.5. Registo n.º 11.245/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.6. Registo n.º 11.770/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.7. Registo n.º 12.497/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.8. Registo n.º 12.509/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.9. Registo n.º 12.541/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.10. Registo n.º 12.545/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.11. Registo n.º 12.553/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.12. Registo n.º 12.559/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.13. Registo n.º 12.575/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.14. Registo n.º 12.581/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.15. Registo n.º 12.589/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.16. Registo n.º 12.599/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.17. Registo n.º 12.605/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.18. Registo n.º 12.616/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.19. Registo n.º 12.628/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.20. Registo n.º 12.634/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.21. Registo n.º 12.639/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
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6.0.22. Registo n.º 12.643/2020 – Apoio à natalidade e à infância 
 
6.0.23. Registo n.º 9819/2020 – Pedido de Apoio de Ação Social Direta 
 
6.0.24. Registo n.º 9004/2020 – Tarifário de venda de água – Atribuição de tarifa social – 
Família numerosa 
 
6.0.25. Registo n.º 9019/2020 – Tarifário de venda de água – Atribuição de tarifa social – 
Família numerosa 
 
6.0.26. Registo n.º 10.690/2020 – Tarifário de venda de água – Atribuição de tarifa social – 
Família numerosa 
 
6.0.27. Registo n.º 10.795/2020 – Tarifário de venda de água – Atribuição de tarifa social – 
Utilizador Doméstico 
 
6.0.28. Registo n.º 12.447/2020 – Tarifário de venda de água – Atribuição de tarifa social – 
Utilizador Doméstico 
 
6.0.29. Registo n.º 10.223/2020 – Fundação S. João de Deus – Proposta de protocolo 
 

6.2. SERVIÇO DE ASSOCIATIVISMO, DESPORTO E JUVENTUDE 
 
6.2.1. Registo n.º 3649/2020 – Programa de caminhadas “Caminhos d’Ourém 2020” – 2.ª 
edição 
 
6.2.2. Registo n.º 12.706/2020 – Projeto de alteração do Regulamento de Apoio ao 
Associativismo Cultural e Desportivo do Município de Ourém – Versão final 
 

7. DIVISÃO DE APOIO A FUNDOS COMUNITÁRIOS E 
EXPEDIENTE 
 

7.1. SECÇÃO DE EXPEDIENTE, ARQUIVO E REPROGRAFIA 
 
7.1.1. Registo n.º 5695/2020 – Ampliação do número de compartes ou constituição de 
compropriedade 
 
7.1.2. Registo n.º 10.955/2020 – Ampliação do número de compartes ou constituição de 
compropriedade 
 
7.1.3. Registo n.º 9221/2020 – Serviços de renovação do Cartão de Cidadão – Proposta de 
protocolo 
 

8. DIVISÃO DE EMPREENDEDORISMO E TURISMO 
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8.1. Registo n.º 56.418/2019 – Comemorações do centenário do nascimento de S. João Paulo II 
– Wadowice – Polónia 
 
8.2. Registo n.º 12.587/2020 – Proposta de Acordo de cooperação com o Município de 
Wadowice – Polónia 
 

9. DIVISÃO DE AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
 
9.1. Registo n.º 7319/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa de 
tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – Devolução 
de verba, por motivo de rotura 
 
9.2. Registo n.º 7348/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa de 
tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – Devolução 
de verba, por motivo de rotura 
 
9.3. Registo n.º 7443/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa de 
tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – Devolução 
de verba, por motivo de rotura 
 
9.4. Registo n.º 7456/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa de 
tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – Devolução 
de verba, por motivo de rotura 
 
9.5. Registo n.º 7492/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa de 
tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – Devolução 
de verba, por motivo de rotura 
 
9.6. Registo n.º 7687/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa de 
tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – Devolução 
de verba, por motivo de rotura 
 
9.7. Registo n.º 7700/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa de 
tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – Devolução 
de verba, por motivo de rotura 
 
9.8. Registo n.º 7727/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa de 
tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – Devolução 
de verba, por motivo de rotura 
 
9.9. Registo n.º 7734/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa de 
tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – Devolução 
de verba, por motivo de rotura 
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9.10. Registo n.º 7741/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa 
de tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – 
Devolução de verba, por motivo de rotura 
 
9.11. Registo n.º 8316/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa 
de tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – 
Devolução de verba, por motivo de rotura 
 
9.12. Registo n.º 8327/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa 
de tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – 
Devolução de verba, por motivo de rotura 
 
9.13. Registo n.º 8334/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa 
de tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – 
Devolução de verba, por motivo de rotura 
 
9.14. Registo n.º 8356/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa 
de tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – 
Devolução de verba, por motivo de rotura 
 
9.15. Registo n.º 8551/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa 
de tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – 
Devolução de verba, por motivo de rotura 
 
9.16. Registo n.º 8638/2020 – Taxas de conservação das redes e sistema de saneamento, tarifa 
de tratamento de águas residuais, tarifa de recolha, transporte e tratamento de RSU´s – 
Devolução de verba, por motivo de rotura 
 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Ourém, 26 de fevereiro de 2020   

 

O Presidente da Câmara 

 

 

 

Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque 
 


