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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 15 de outubro 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 15 de outubro 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  
 

• Despachos do Presidente da Câmara que aprovaram a emissão de parecer 
favorável relativo aos pedidos de autorização prévia para ações de 
(re)arborização apresentados ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas, I.P, por vários requerentes – para ratificação. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou 
o contrato de cedência de exploração do edifício situado no Aquapolis – 
Margem Norte, entre o Município de Abrantes e a firma MNF Crossfitness Club. 
Lda. – para ratificação. 

 

• Reforço de dotação, no montante de 1.000,00€ (mil euros), da verba atribuída 
no âmbito do Finabrantes, ao Centro Popular de Cultura e Desportos de 
Sentieiras - participação da sua equipa de futebol onze sénior, na fase final da 
distrital e regional do “INATEL” – para aprovação. 

 

• Cabimentação de despesa no montante de 39.114,00€, com vista à atribuição 
de apoio à Cruz Vermelha Portuguesa - Centro Humanitário de Abrantes/Tomar, 
para aquisição de uma viatura/ambulância destinada ao transporte de doentes 
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em cadeiras de rodas e de doentes sentados para consultas/fisioterapia – para 
aprovação. 

 

• Renovação dos Acordos de Cooperação com as diferentes entidades concelhias, 
designadamente, com as Associações de Pais das Escolas (E.B./J.I. António 
Torrado; E.B. de Chainça; E.B. de Rio de Moinhos; E.B. de Tramagal; E.B. n.º 2 de 
Abrantes; E.B. Maria Lucília Moita; E.B. de Bemposta; E.B. de Mouriscas; E.B. de 
Pego; E.B. de Rossio Sul do Tejo) e (E.B./J.I. de S. Miguel do Rio Torto), no sentido 
de darem continuidade às atividades de Componente de Apoio à Família (CAF) 
no 1º Ciclo, para o ano letivo 2019/2020 – para aprovação. 

 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 15 a 29 
de outubro de 2019, no âmbito do plano de atividades para 2019, para as áreas 
da Cultura e Turismo – para conhecimento. 

 

• Alteração do horário de funcionamento do Quartel da Arte Contemporânea - 
Coleção Figueiredo Ribeiro - abertura 14H00 e encerramento às 18H30 – para 
aprovação. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 15 a 28 
de outubro de 2019, no âmbito do plano de atividades para 2019, para as áreas 
do Desporto, da Juventude e do Associativismo – para conhecimento. 

 

• Redução da garantia bancária relativa adiantamento de 30% dos trabalhos 
contratuais da empreitada de “Restauro, Reabilitação, Remodelação e 
Ampliação do Edifício Carneiro em Abrantes, para Instalação do Museu de Arte 
Contemporânea Charters de Almeida” – para aprovação. 

 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que 
concordou com o proposto na Ata do Júri do procedimento datada de 01 de 
outubro de 2019, que aceitou a justificação apresentada pelo concorrente 
Diamantino Jorge & Filho, S.A., do Concurso Público da empreitada de 
“Repavimentação e Sinalização do Troço da E.M. 575, entre Tramagal e o início 
de Bicas – Abrantes”, sobre o preço anormalmente baixo da sua proposta no 
valor de 398.778,09 € (trezentos e noventa e oito mil setecentos e setenta e oito 
euros e nove cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, e a sua 
admissão a concurso – para ratificação. 

 

• Correção do nº das garantias bancárias referente à empreitada de “Caminho 
Municipal nº 1213, que liga Amoreira a Martinchel – Reparação de Anomalias” 
– para aprovação. 
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• Dispensa do pagamento das tarifas devidas pela cedência do autocarro 
municipal por parte da ESTA - Escola Superior de Educação de Abrantes – para 
autorização. 

 

• Dispensa do pagamento das tarifas devidas pela cedência de transporte para 
deslocação dos alunos do Programa PIEF, no trajeto entre da Escola Secundária 
Dr. Manuel Fernandes e o Estádio Municipal – para autorização. 

 

• 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. 

 

• Pedido de prorrogação de prazo de abertura do edifício destinado a 
estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Esplanada 1º de Maio, em 
Abrantes, apresentado pela firma adjudicatária, Hipóteses Exóticas Unipessoal, 
Lda. – para aprovação. 

 

• Candidatura apresentada pela Santa Casa da Misericórdia de Abrantes, ao 
conjunto de apoios municipais abrangidos no Regulamento “Projetos 
Empresariais”, por reconhecimento do seu projeto enquanto projeto 
empresarial de interesse Municipal – para aprovação. 

 
 
 

Abrantes, 11 de outubro de 2019 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 

 


