
 
 

 

 
Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 11 de junho de 2019 

1 
 
 

 

Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 11 de junho de 2019 

 

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 11 de junho de 2019, com início às 14:30 horas, no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Concelho, 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  
 

 Agradecimento da Câmara Municipal de Constância - empréstimo de 100 grades de 
proteção, no âmbito da realização das atividades inerentes à Festa de Nossa Senhora a 
Boa Viagem/Festas do Concelho de Constância 2019 – para conhecimento. 
 

 União de Freguesias de São Facundo e Vale das Mós - agradecimento conjunto com a 
Casa do Povo de S. Facundo, Associação “O Vale”, Rancho Folclórico e Etnográfico “Os 
Camponeses de Vale das Mós” e Associação Cultural e recreativa de Esteveira, pela 
realização do evento comemorativo do dia 25 de Abril, em São Facundo – para 
conhecimento. 
 

 Proposta para atribuição de Medalha de Mérito Municipal ao Regimento de Apoio 
Militar de Emergência – para aprovação e submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal. 
 

 Proposta para atribuição de Voto de Louvor ao Coronel César Luís Henriques dos Reis – 
para aprovação. 
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 Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a emissão de parecer favorável relativo 
a um pedido de autorização prévia para ação de (re)arborização com eucaliptos 
apresentado ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, por um 
requerente – para ratificação. 
 

 Alteração ao mapa de pessoal – para aprovação e submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal. 
 

 Reforço de verbas, no montante total de 8.856,63€, para assunção de despesa com 
revisões de preços de empreitadas que foram objeto de contratos interadministrativos 
celebrados em 2016 – submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

 Reforço de verbas, no montante total de 3.626,86€, para assunção de despesa com 
revisões de preços de empreitadas que foram objeto de contratos interadministrativos 
celebrados em 2017 – submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

 Documentos de Prestação de Contas Consolidadas – para aprovação e submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal. 
 

 Despacho do Presidente da Câmara que aprovou o relatório final do júri do 
procedimento para adjudicação do “Fornecimento de energia elétrica para diversas 
instalações municipais” – para ratificação. 
 

 Revogação do ato administrativo tomado em 6 de março de 2019, relativo à não 
renovação do contrato de aquisição de serviços de limpeza com a empresa KGServices 
Lda, e a prorrogação do contrato vigente, por mais 1 ano – para aprovação. 
 

 Minuta de contrato interadministrativo a celebrar com a Junta de Freguesia de Rio de 
Moinhos no sentido de criar condições para a implementação do projeto “Carrinha do 
Cidadão” no âmbito do Orçamento Participativo – para aprovação. 
 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 11 a 25 de junho 
de 2019, no âmbito do plano de atividades para 2019, para as áreas da Cultura e Turismo 
– para conhecimento. 
 

 Projeto de regulamento do projeto “Câmara dos Jovens” – para aprovação e submeter 
à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

 Redução da garantia bancária relativa a 10% dos trabalhos a menos da empreitada de 
“Requalificação do Largo 1º de maio, em Abrantes” – para aprovação. 
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 Redução da garantia bancária relativa a adiantamento de 15% dos trabalhos contratuais 
da empreitada de “Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes – Fase 1 – 
Recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de S. Domingos” – para 
aprovação. 
 

 Conta final da empreitada de Igreja de São Vicente, Abrantes – Beneficiação Exterior”, 
adjudicada à empresa AOF – Augusto de Oliveira Ferreira & Cª – para aprovação. 
 

 Entrada de subempreiteiro na empreitada de “Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de 
Abrantes – Fase 1 – Recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de S. 
Domingos” – para autorização. 
 

 Pedido de Manuel de Jesus Vicente - alteração da forma da prestação da caução 
destinada a garantir a boa e regular execução das obras de urbanização do loteamento 
sito em Carvalhal, Abrantes – para aprovação. 
 

 Pedido de licenciamento de operação de loteamento com obras de urbanização - 
construção de 4 lotes, na Rua Papa João XXIII, em Abrantes - Construções JV Dias, Lda. 
– 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. 
 

 Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a adjudicação da cedência de 
exploração da Área de Recreio e Lazer da Praia Fluvial de Fontes – Abrantes, a Francisco 
& Adelaide – Mecanoagrícola e Transportes, Lda. – para ratificação. 
 

 Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a adjudicação da cedência de 
exploração dos quiosques situados no Aquapolis – Margem Sul – Rossio ao Sul do Tejo - 
Abrantes, ao único concorrente Sasha River Unipessoal Lda. – para ratificação. 

 

Abrantes, 07 de junho de 2019 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 

 


