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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 29 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 29 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  
 

• Fundação Serralves - agradecimento pela abertura que a Câmara Municipal de 
Abrantes demonstrou relativamente ao repto que lançaram face ao evento 
“Festa do Outono” – para conhecimento. 
 

• Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Brigada de Intervenção, 
Regime de Infantaria 14, dando conta da realização de exercício “ORION 19” – 
fogos reais, no polígono de tiro da Brigada Mecanizada – Santa Margarida, no 
período de 20 a 30 de novembro de 2019 – para conhecimento. 

 

• Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Brigada de Reação Rápida, 
Regimento de Comandos, dando conta da realização de fogos reais, no polígono 
de tiro da Brigada Mecanizada – Santa Margarida, em 18 de outubro de 2019, 
das 07H00 às 17H00 – para conhecimento. 

 

• No âmbito da transferência de competências dos municípios para os órgãos de 
freguesia, no concelho de Abrantes, todas as Juntas de Freguesia comunicaram 
à Direção Geral das Autarquias Locais, até ao dia 30 do mês de setembro, que 
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não iriam aceitar as referidas competências no ano de 2020 – para 
conhecimento. 

 

• Proposta de Deliberação do Vereador Armindo Silveira, referente à transmissão 
áudio/vídeo em direto e online das reuniões da Câmara Municipal de Abrantes 
– para aprovação. 

 

• Proposta de Revisão 2 e demais anexos, do Plano de Segurança e Saúde, fase de 
execução, referente à empreitada, "Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de 
Abrantes- fase 1 Recuperação, remodelação e Ampliação do Convento de São 
Domingos – para aprovação. 

 

• Proposta de turnos para ano de 2020 das farmácias do concelho de Abrantes 
apresentada, de acordo com o artigo 3º do n.º 2 da Portaria nº 277/2012, de 12 
de setembro – para aprovação. 

 

• Despacho do Vice-Presidente da Câmara que aprovou a alteração das minutas 
dos contratos a celebrar com a empresa FLOPONOR, S.A (para os lotes 1 e 2) e 
com empresa Gestiverde - Gestão Rural, Lda. (lote 3), aprovadas pela Câmara 
Municipal em 01 de outubro de 2019, no âmbito do procedimento para 
"Intervenções de estabilização de emergência após incêndio na freguesia de 
Carvalhal, Freguesia de Fontes e União das Freguesias de Abrantes (São Vicente 
e São João) e Alferrarede" – para ratificação. 

 

• Despacho do Vice-Presidente da Câmara que aprovou os documentos de 
habilitação apresentados pelas empresas adjudicatárias, no âmbito do 
procedimento para "Intervenções de estabilização de emergência após incêndio 
na freguesia de Carvalhal, Freguesia de Fontes e União das Freguesias de 
Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede" mandou notificar, em 
simultâneo, todos os concorrentes da apresentação dos documentos de 
habilitação pelos adjudicatários, indicando o dia em que ocorreu essa 
apresentação – para ratificação. 

 

• Abertura de procedimento pré-contratual para "Prestação de Serviços na Área 
de Seguros", pelo prazo de 12 meses, renovável por iguais períodos até ao limite 
legal de 24 meses – para aprovação. 

 

• Renovação de Acordos de Colaboração com vários parceiros locais, para 
dinamização das "Atividades de Animação e Apoio à Família" (JI), durante o ano 
letivo 2019/2020 – para autorização. 

 

• Renovação para o ano letivo 2019/2020 dos contratos interadministrativos 
relativos às Atividades de Animação e de Apoio à Família no Pré-Escolar 
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celebrados com Juntas de Freguesias – para aprovação e submeter à Assembleia 
Municipal. 

 

• Delegação de competências de autorização prévia para assunção de 
compromissos plurianuais, no âmbito da LPCA – Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso (Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e 
republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março), para o ano de 2019 – para 
aprovação e submeter à Assembleia Municipal. 

 

• Proposta de Política Fiscal do Município para o ano 2020, nomeadamente, o que 
diz respeito a taxas de IMI, Derrama, participação variável no IRS e Taxa 
Municipal dos Direitos de Passagem – para aprovação e submeter à Assembleia 
Municipal. 

 

• Propostas de Grandes Opções do Plano para 2020 (Plano Plurianual de 
Investimentos e Plano de Atividades Municipais Mais Relevantes 2020-2023) e, 
respetivo Orçamento para 2020 – para aprovação e submeter à Assembleia 
Municipal. 

 

• Cabimentação de despesa no montante de 1.800,00€ (mil e oitocentos euros), 
para atribuição de apoio ao Grupo de Teatro Palha de Abrantes, 
nomeadamente, para apoio às despesa em que incorreram para “Organização 
do Festival Ibérico 2019” – para aprovação. 

 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 29 de 
outubro a 12 de novembro de 2019, no âmbito do plano de atividades para 
2019, para as áreas da Cultura e Turismo – para conhecimento. 

 

• Pedido da Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, 
Sardoal, Mação e Vila de Rei, a solicitar a isenção de taxas, pela utilização do 
auditório do Edifício Pirâmide, no dia 07 de novembro de 2019, para realização 
de uma sessão de esclarecimentos “Oportunidades Financiadas para as 
Empresas” – para autorização. 

 

• Pedido da Associação Industrial Portuguesa, para apoio logístico e cedência de 
espaço, para a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais daquela 
instituição, nas instalações do Museu MDF, em Tramagal, Abrantes – para 
autorização. 

 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 29 de 
outubro a 11 de novembro de 2019, no âmbito do plano de atividades para 
2019, para as áreas do Desporto, da Juventude e do Associativismo – para 
conhecimento. 
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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. 

 

• 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. 

 

• Pedido da sociedade comercial Teixeira, Pinto & Soares, S.A., adjudicatária da 
empreitada de “Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes – Fase 1- 
Recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de S. Domingos”, para 
entrada de subempreiteiro - para autorização. 

 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara João Gomes, que aprovou 
a ata do júri do procedimento referente à empreitada de “repavimentação e 
sinalização do C.M. 1208 – Maxial – Abrantes, com proposta de decisão sobre a 
pronúncia dos esclarecimentos e das listas de erros e omissões apresentadas 
pelos interessados, aprovou o “Mapa de Análise/Resposta Listas de 
Esclarecimentos e Erros e Omissões”, bem como as peças escritas do 
procedimento que foram alteradas em resultado da análise efetuada pela 
equipa projetista aos esclarecimentos e omissões apresentadas pelos 
respetivos interessados – para ratificação. 

 

• Relatório final do Júri do procedimento do concurso público da empreitada de 
“Repavimentação e Sinalização do Troço da E.M. 575, entre Tramagal e o início 
de Bicas – Abrantes”, propondo a adjudicação da referida empreitada ao 
concorrente classificado em 1º lugar, “Diamantino Jorge & Filhos, S.A.” e minuta 
de contrato – para aprovação. 

 

• Dispensa do pagamento das tarifas devidas pela cedência do autocarro 
municipal por parte do RAME - Regimento de Apoio Militar de Emergência – 
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. 

 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara João Gomes, que aprovou 
o Projeto de regulamento do CRO - Centro de Recolha Oficial Intermunicipal de 
Abrantes, Constância e Sardoal – para ratificação. 
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• Proposta de constituição de um plano individual mensal de pagamento da divida 
apurada a regularizar num período máximo de 12 meses, isentos de juros de 
mora, no âmbito da instalação de operadores no novo recinto de Feiras do Vale 
da Fontinha – para aprovação. 

 
 

Abrantes, 25 de outubro de 2019 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 

 


