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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 25 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 25 de junho de 2019, com início às 09:30 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  
 

 Pedido de dispensa do pagamento de taxa, no montante de 75,77€, devida pela 
inumação de familiar – para autorização. 

 

 Pedido da adjudicatária da cedência de exploração do edifício destinado a 
estabelecimento de restauração e bebidas, situado na esplanada 1° de Maio, em 
Abrantes, Cláudia Margarida de Jesus Alves Forte, a solicitar, ao abrigo das normas do 
procedimento do referido concurso, a cedência da posição contratual para a empresa 
Hipóteses Exóticas Unipessoal, Lda. – para aprovação. 
 

 Renovação do acordo estabelecido com a empresa FERBRAS - Serigrafia e Planeamento 
Publicitário, Lda." - baias publicitárias existentes em diversos arruamentos da cidade e 
de Rossio ao Sul do Tejo – para aprovação. 
 

 Retificação da deliberação de 02 de maio de 2019, sobre o apoio à contratação de 
emprego qualificado, no âmbito da candidatura apresentada pela empresa H.JDP – 
Alimentar – para aprovação. 
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 Relatório final do procedimento para aquisição de serviços de limpeza para os edifícios 
municipais – para aprovação. 
 

 Despacho do Presidente da Câmara que aprovou abertura do procedimento pré-
contratual tendo em vista a celebração de contrato para "Aquisição de serviços para 
circuitos especiais de transportes escolares no concelho de Abrantes, para o ano letivo 
de 2019/2020" – para ratificação. 
 

 Despacho do Presidente da Câmara que aprovou os documentos de habilitação 
remetido pelo adjudicatário do procedimento para "Intervenções de estabilização de 
emergência após incêndio na União das freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) 
e Alferrarede e na União das freguesias de Aldeia do Mato e Souto" – para ratificação. 
 

 Despacho do Presidente da Câmara de 06 de junho de 2019, que aprovou os 
documentos de habilitação remetido pelo adjudicatário do procedimento para 
"Fornecimento de energia elétrica para diversas instalações municipais ao abrigo do 
acordo quadro para seleção de fornecedores de eletricidade em regime de mercado 
livre - CPCC/05/2018, LOTE 2 – BAIXA TENSÃO ESPECIAL, celebrado pela Central de 
Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo" – para ratificação. 
 

 Libertação do depósito bancário n.º PT 0035 0003052486950, emitido em 2 de 
novembro de 2018, pela Caixa Geral de Depósitos, no valor de 6.605,89€, o qual 
correspondia a 5% do valor contratual do contrato nº 92/2018 - Contrato de Aquisição 
de Serviços para Instalação da Rede Primária de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
Faixas de Interrupção de Combustível - FIC, celebrado com a Lucky Land, Lda. – para 
aprovação. 
 

 Comparticipação na realização de obras para arranjo do telhado e substituição da 
canalização do Bloco D da Encosta da Barata, no qual o Município é proprietário das 
frações AC e NA – para autorização. 
 

 Venda do livro “Berliet, Chaimite e UMM - Os Grandes Veículos Militares Nacionais” de 
Pedro Manuel Monteiro ao preço de 25,00€ (vinte e cinco euros) por cada exemplar – 
para aprovação. 
 

 Preço de capa do livro “Abrantes: caderno de José Maria Sanchéz e Bruno Vieira Amaral” 
- para aprovação. 
 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período 25 de junho a 09 de 
julho de 2019, no âmbito do plano de atividades para 2019, para as áreas da Cultura e 
Turismo – para conhecimento. 
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 Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período 25 de junho a 08 de 
julho de 2019, no âmbito do plano de atividades para 2019, para as áreas do Desporto, 
Juventude e Associativismo – para conhecimento. 
 

 Dispensa do pagamento pela inclusão de 11 crianças/jovens do Centro de Acolhimento 
Temporário para Crianças e Jovens de Abrantes, nas atividades do campo de Férias 
Jovens – Verão Ativo 2019 –para autorização. 
 

 Prorrogação do prazo de execução da empreitada de “Museu Ibérico de Arqueologia e 
Arte de Abrantes – Fase 1-recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de S. 
Domingos” – para aprovação. 
 

- Candidatura apresentada ao abrigo do Programa + Comércio, pela empresa Natureza 
Animal Unipessoal, Lda., do estabelecimento designado por “Spa do PET” – para 
aprovação. 

 
 

Abrantes, 19 de junho de 2019 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 

 


