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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 26 de novembro 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 26 de novembro 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  
 

• Proposta Vereador Armindo Silveira - “Publicitação do Plano e Relatório de Atividades e 
contas anuais ou documentos equivalentes da associação Tagusvalley” – para 
aprovação. 
 

• Plano de Trabalhos com Riscos Especiais relativo à Montagem de estruturas Metálicas e 
consequente revisão 1 do Plano de Segurança e Saúde em fase de execução, referente 
à empreitada do "Centro Escolar de Abrantes" – para aprovação. 
 

• Nomeação como Coordenador de Segurança em obra da empreitada de 
“Repavimentação e Sinalização do troço da E.M. 575, entre Tramagal e o Início de Bicas 
- Abrantes”, o técnico superior de Higiene e Segurança no Trabalho, Fábio Lourenço 
Marques, trabalhador do Município de Abrantes – para aprovação. 
 

• listagem dos procedimentos abertos, entre abril e novembro de 2019, ao abrigo da 
autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de compromissos 
plurianuais durante o ano 2019, nos termos do disposto na LCPA – Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso – para conhecimento e submeter à Assembleia 
Municipal. 
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• Anulação de faturas emitidas no âmbito de contratos de arrendamento apoiado de 3 
habitações sociais propriedade do município – para aprovação. 
 

• Anulação dos montantes em dívidas, cujo facto tributário ocorreu entre os anos 2003 e 
2011 – para aprovação. 
 

• Cabimentação de despesa, no montante de 189,00€, para atribuição de apoio ao Centro 
Recreativo e Cultural de Barreiras do Tejo, inerente ao serviço de refeições fornecidas 
aquando das festas da cidade a elementos da AMA – para aprovação. 
 

• Cabimentação de despesa no montante total de 4.000,00€ (quatro mil euros), para 
atribuição de apoio à União de Freguesias de São Facundo e Vale das Mós, para fazer 
face ao saldo negativo resultante do funcionamento das Piscinas de Vale das Mós 
durante a época balnear do corrente ano -para aprovação e submeter à Assembleia 
Municipal. 
 

• Cabimentação de despesa, no montante de 260.000,00€ (duzentos e sessenta mil 
euros), para celebração de Contrato-Programa com a Tagusvalley para o ano 2020 – 
para aprovação e submeter à Assembleia Municipal. 
 

• 1ª proposta de revisão orçamental para 2019 – para aprovação e submeter à Assembleia 
Municipal. 
 

• Pedido da EGIT, a solicitar autorização para início de procedimento de alteração ao 
Regulamento do "Orçamento Participativo de Abrantes – para autorização. 
 

• Pedido da equipa técnica do Finabrantes, para cabimentação de despesa no âmbito das 
candidaturas apresentadas à Medida 2 - Desporto, para o biénio 2019/2020 -para 
aprovação. 
 

• Não adjudicação de "Aquisição de serviços de limpeza para edifícios municipais", nos 
termos propostos no relatório final do Júri do procedimento – para aprovação. 
 

• Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a ata do júri do 
procedimento para "Prestação de Serviços na Área de Seguros", no âmbito dos pedidos 
de esclarecimentos apresentados pelas firmas "Lusitânia Companhia de Seguros, S.A.", 
"Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A." e "Caravela Companhia de Seguros S.A." – 
para ratificação. 
 

• Proposta de celebração de contratos interadministrativos para delegação de 
competências com as 13 juntas de freguesia do concelho, para realização de diversas 
obras nos respetivos territórios – para aprovação e submeter à Assembleia Municipal. 
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• Feira de edições municipais - desconto de 50% em publicações, não só durante o 
período em que se realiza a feira, como também todas as vezes que sejam realizadas 
feiras de edições municipais – para autorização. 
 

• Retificação o NIF da Associação Cultural e Recreativa de Esteveira em 2012, devido à 
mudança do número de identificação fiscal, por motivos de alteração de atividade – para 
aprovação. 
 

• Renovação do protocolo de parceria relativo ao Programa Nacional de Promoção de 
Saúde Oral (PNPSO) para o Ano Letivo 2019-2020 – para aprovação. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 26 de novembro 
a 10 de dezembro de 2019, no âmbito do plano de atividades para 2019, para as áreas 
da Cultura e do Turismo – para conhecimento. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que concordou com 
a proposta constante da Ata do Júri do procedimento de 11.11.2019, relativa ao 
Concurso Público da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DO C.M. 1208 - MAXIAL – 
ABRANTES“ e determinou que fossem nomeados os Técnicos Superiores Fernando Jorge 
Rente Lopes e Carlos Alberto Simões de Oliveira, Engenheiros deste Município, para 
apoiarem o Júri na análise dos esclarecimentos sobre o preço anormalmente baixo 
apresentados pelo concorrente “Diamantino Jorge & Filho, S.A.” – para ratificação. 
 

• Ata do Júri do procedimento datada de 19 de novembro de 2019, que aceitou a 
justificação apresentada pelo concorrente Diamantino Jorge & Filho, S.A., do Concurso 
Público da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DO C.M. 1208 - MAXIAL – ABRANTES“, 
sobre o preço anormalmente baixo da sua proposta no valor de 266.811,07 € (duzentos 
e sessenta e seis mil oitocentos e onze euros e sete cêntimos), a que acresce o IVA à 
taxa legal em vigor, e a sua admissão a concurso – para aprovação. 

 

• Documentos de habilitação entregues pela sociedade comercial Diamantino Jorge & 
Filho, S.A., adjudicatária da empreitada de “Repavimentação e Sinalização do Troço da 
E.M. 575, entre Tramagal e o início de Bicas – Abrantes – para aprovação. 
 

• Emissão de licença de exploração de posto de abastecimento de combustíveis, 
requerido pela Rodoviária do Tejo, S.A, para consumo próprio, no Terminal Rodoviário 
do Tejo – 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. 
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• Candidatura apresentada ao abrigo do Programa + Comércio, por “Cornucópia de 
Talentos” – para aprovação. 
 

• Delegação de competências nos Serviços Municipalizados de Abrantes para o 
procedimento de aquisição de fornecimento de eletricidade em média tensão (MT) – 
para aprovação e submeter à Assembleia Municipal. 
 

 

Abrantes, 21 de novembro de 2019 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 

 


