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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 17 de setembro 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 17 de setembro 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  
 

 Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – 
Quartel-General da Brigada de Reação Rápida Estado-Maior, dando conta da 
realização de exercícios de fogos reais de Aeronaves de asa fixa, no polígono de 
tiro da Brigada Mecanizada – Santa Margarida, das 20:00h às 23:00h, nos dias 
25 e 26 de setembro de 2019 e em 27 de setembro de 2019 das 10:00h às 
13:00h. – para conhecimento. 
 

 Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – 
Comando das Forças Terrestres, Brigada Mecanizada, dando conta da realização 
de exercícios de fogos reais Obus M109 A5 e Metralhadora Pesada 12.7MM, no 
polígono de tiro da Brigada Mecanizada – Santa Margarida, das 08:00h às 
17:00h, nos dias 09 e 10 de outubro de 2019 – para conhecimento. 

 

 Pedido do Grupo de Apoio de Abrantes da Liga Portuguesa Contra o Cancro - 
colocação de dois laços grandes, cor-de-rosa, nos portões de ferro do jardim 
junto à Rotunda da Família, durante o mês de outubro, para assinalar o 
“Outubro Rosa” e o "Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama" (30 de 
Outubro) e autorização para, no mês de novembro, serem colocados, nesses 
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mesmos portões de ferro, dois laços azuis grandes para sensibilizar para o 
cancro nos homens, visto ser este o mês que se denomina por “Novembro Azul” 
– para autorização. 

 

 Proposta para alienação a título gratuito, a embarcação de recreio denominada 
Missão Moçambique, registada na Capitania do Porto/Delegação Marítima de 
Lisboa, sob o número 17558 Lx à AHBVA – para aprovação. 

 

 Extinção do procedimento concursal comum de recrutamento para o 
preenchimento de vários postos de trabalho – para aprovação. 

 

 Informação elaborada pelo Revisor Oficial de Contas, sobre a situação 
económica e financeira do Município, referente ao 1º semestre do ano 2019 – 
para conhecimento. 

 

 Cabimentação de despesa no montante total de 6.000,00€ (seis mil euros), para 
atribuição de apoio à Associação Tagus-RI, no âmbito do seu envolvimento no 
projeto "Bairro ConVida" – para aprovação. 

 

 Cabimentação de despesa no montante total de 19.312,27€ (dezanove mil 
trezentos e doze euros e vinte e sete cêntimos), para atribuição de apoio à 
Associação de Melhoramentos de Tramagal – para aprovação. 

 

 Cabimentação de despesa no montante total de 750,00€ (setecentos e 
cinquenta euros), para atribuição de apoio à Junta de Freguesia do Pego, para 
realização do evento “Feira do Petisco e Artesanato Pegacho” – para aprovação 
e submeter à Assembleia Municipal. 

 

 Cabimentação de despesa no montante total de 15.000,00€ (quinze mil euros), 
para atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Bemposta, para aquisição de 
uma carrinha para realização de transportes escolares – para aprovação e 
submeter à Assembleia Municipal. 

 

 Cabimentação de despesa, no montante de 147.551,50€, para celebração de 
Contratos Interadministrativos - realização de transportes escolares durante o 
ano letivo 2019/2020 (incluindo deslocações no âmbito da saúde oral, provas 
de aferição e outras), a estabelecer entre o município de Abrantes e as Juntas 
de Freguesia do concelho - para aprovação e submeter à Assembleia Municipal. 

 

 Cabimentação de despesa, no montante de 96.152,00€, para celebração de 
acordos de colaboração com associações de pais e associações locais, cujo 
objeto é a realização Atividades de Enriquecimento Curricular durante o ano 
letivo 2019/2020 – para aprovação. 
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 Cabimentação de despesa, no montante de 61.395,50€ para celebração de 

Contrato-Programa com a Tagusvalley para o ano 2019 e minuta do Contrato-

Programa a celebrar entre o Município de Abrantes e a Tagusvalley – Associação 

para a Promoção e Desenvolvimento do Tecnopolo do Vale do Tejo – para 

aprovação  
 

 Cabimentação de despesa, no montante de 320.000,00€, para reforço de capital 

na Tagusvalley, a realizar através da aquisição de 64 unidades de participação - 

para aprovação e submeter à Assembleia Municipal. 
 

 Proposta da Divisão do Desporto, Juventude e Associativismo, para realização 

de um "Color Run & Dance" – para aprovação. 
 

 Ratificar o despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o pedido de 

autorização de despesa, no montante de 440,01€, com IVA incluído, para 

fornecimento de refeições a 80 jovens oriundos de Institutos Politécnicos de 

todo o país, participantes no concurso "POLIEMPRRENDE 2019" – para 

ratificação. 
 

 Pedido de cabimentação da despesa para o lançamento da empreitada da obra 

"Requalificação do C.M. 1208 - Maxial – Abrantes" – para aprovação. 
 

 Correspondência da Câmara Municipal da Sertã, a agradecer o apoio prestado 

pela Câmara Municipal de Abrantes, no âmbito da 8.ª edição da Maratona de 

Leitura 24 Horas a Ler, através da presença da Biblioteca Itinerante de Abrantes 

na atividade Festas na Aldeia – para conhecimento. 
 

 Minuta de alteração ao protocolo do projeto “Bairro ConVida”, a celebrar entre 

o Município de Abrantes, a União de Freguesias de Abrantes (S. João e S. 

Vicente) e Alferrarede, a Associação Cres.Ser, a Associação Vidas Cruzadas e a 

Tagus – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior – 

para aprovação. 
 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 17 a 30 

de setembro de 2019, no âmbito do plano de atividades para 2019, para as áreas 

do Desporto, Juventude e 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. 
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 Redução da garantia bancária relativa a adiantamento de 30% dos trabalhos 

contratuais da empreitada de “Requalificação e Ampliação do Colégio de Nossa 

Senhora de Fátima em Abrantes para instalação do Centro Escolar de Abrantes” 

– para aprovação. 
 

 Aprovar a liberação de 60% do valor da caução da empreitada de 

“Requalificação do C.M. 1208-1 entre o CM 1208 e Água das Casas” – para 

aprovação. 
 

 Liberação de 60% do valor da caução da empreitada de “Requalificação da E.M. 

546-1 entre Carvalhal e Souto e do ramal de ligação da E.N. 358 a Carvalhal” – 

para aprovação. 
 

 Liberação de 30% do valor da caução da empreitada de “Caminho Municipal nº 

1213, que liga Amoreira a Martinchel – Reparação de Anomalias” – para 

aprovação. 
 

 Alteração ao alvará de loteamento nº 2/89, requerido por Carlos Manuel Rosa 

Madrinha – para aprovação. 
 

 Pedido de operação de loteamento com obras de urbanização, sita na Rua José 

Saramago, Brejo, Alferrarede, Abrantes, requerido por Construforte – 

Sociedade de Construções e Empreitadas, Lda. – para aprovação. 
 

 Pedido de cancelamento de caução, prestado no âmbito do processo de 

loteamento com o Alvará nº 13/80, em nome de Maria Emília D’Almeida Abreu 

Mena, alterado pelo Alvará nº 19/87, de 14 de outubro de 1987, em nome de 

Raúl Damas Claro e aditamento de 3 de maio de 1999, sito em Ferraria ou 

Ladeira – Abrantes – 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. 
 

 Candidatura apresentada no âmbito do Regulamento e Apoio à Criação de 

Emprego Qualificado pela empresa ADFLEX, UNIPESSOAL LDA, relativamente à 

trabalhadora Maria Rijo – para aprovação.  
 

 Candidatura apresentada no âmbito do Regulamento e Apoio à Criação de 

Emprego Qualificado pela empresa ADFLEX, UNIPESSOAL LDA, relativamente ao 

trabalhador Daniel Alves – para aprovação. 
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 Candidatura apresentada no âmbito do Regulamento e Apoio à Criação de 

Emprego Qualificado pela empresa ADFLEX, UNIPESSOAL LDA, relativamente ao 

trabalhador Nelson Nascimento – para aprovação. 
 

 
 

Abrantes, 16 de setembro de 2019 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 

 


