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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 17 de dezembro 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 dezembro 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 da equipa do CRI-Centro de Respostas Integradas do Ribatejo – 
agradecimento apoio logístico disponibilizado pela Autarquia de Abrantes - 
encerramento do dossier “II Encontro Entre Margens”, que teve lugar no âmbito do 20º 
Aniversário da Equipa de Tratamento de Abrantes – para conhecimento. 
 

• Correspondência do Comandante do Comando Territorial da Guarda Nacional 

Republicana em Santarém, que no âmbito da sessação de funções em razão da 

necessidade da frequência de um curso de carreira, apresentou respeitosos e cordiais 

cumprimentos de despedida, manifestou o sincero reconhecimento por toda a 

cooperação, disponibilidade, consideração, estima e amizade que sempre esteve 

presente durante o exercício do Comando – para conhecimento. 
 

• Correspondência do Comandante do Regimento de Apoio Militar de Emergência 

(RAME), Coronel de Infantaria Mário Alexandre de Menezes Patrício Álvares, referindo 

que por motivos de serviço, desde o dia 21 de novembro de 2019, deixou o cargo de 

Comandante do RAME. 
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Agradeceu pela colaboração e reiterado apoio que sempre recebeu, sentido 

colaborativo que determinou muitos sucessos, que em conjunto conseguiram alcançar 

– para conhecimento. 

 

• Correspondência do Lar de Infância e Juventude Dr. Armando Moura Neves, a expressar 

o seu agradecimento pela cedência gratuita do autocarro municipal, no âmbito do 

passeio que realizaram a Sintra com as jovens residentes naquela Instituição – para 

conhecimento. 

 
• Ofício da Assembleia Municipal, de 9 de dezembro de 2019, que remete as deliberações 

aprovadas em minuta e os respetivos processos relativos à ordem de trabalhos da 
sessão ordinária que decorreu no dia 6 de dezembro de 2019 – para conhecimento. 
 

• Minuta do protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de Abrantes e a MEO- 
Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., que visa o estabelecimento de um acordo 
em matéria de utilização recíproca das condutas, pertencentes a cada uma das partes – 
para aprovação. 
 

• Calendário referente à realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal durante 
o ano de 2020, os termos do disposto no nº 2 do artigo 1º do Regimento da Câmara 
Municipal de Abrantes – para aprovação. 
 

• Liberação da caução prestada pela firma "Compta – Equipamentos e Serviços de 
Informática, S.A.", no âmbito do contrato nº 30/2017 - Aquisição de Software Licenciado 
e Equipamentos Conexos para Expansão do Projeto “Abrantes Cidade Inteligente" – 
para aprovação. 
 

• Despesa, no montante de 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros), para celebração de 
protocolo de cooperação com a "ANDS - Associação de Natação do Distrito de 
Santarém", com vista à realização da “Taça Vale do Tejo de Natação”, no dia 25 de 
janeiro de 2020, no Complexo de Piscinas Municipais de Abrantes – para aprovação. 
 

• Despesa, no montante de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), para celebração de 
protocolo de cooperação com a "Federação Portuguesa de Orientação - FPO", com vista 
à realização do “III Ori-Trail/Rogaine Médio Tejo 2020”, no dia 11 de janeiro de 2020, 
em São Miguel do Rio Torto, Abrantes – para aprovação. 
 
 

• Despesa, no montante de 322,26€ (trezentos e vinte e dois euros e vinte e seis 
cêntimos), relativo a despesas incorridas com a realização do magusto de 2019, que 
envolveu os trabalhadores do município e dos serviços municipalizados – para 
aprovação. 
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• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a despesa, no montante de 3.000,00€, 
para atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas nº 2 de Abrantes – para ratificação. 
 

• Venda de exemplares do livro "Esparteiros - Artes de Entrelaçar", cuja edição foi 
financiada pela EDP através de candidatura formalizada no âmbito do programa EDP 
Tradições, pelo valor de 5,00€/livro – para aprovação. 
 

• Cessão de posição contratual, a favor da firma "Rodoviária do Tejo" do "Lote nº 11 - 
Casais de Revelhos, Alferrarede Velha, Cana Verde, Alferrarede/Chainça", que lhe havia 
sido adjudicado na sequência do procedimento por concurso público para realização de 
circuitos especiais de transportes escolares no concelho de Abrantes, para o ano letivo 
de 2019/2020 e minuta de contrato – para aprovação. 
 

• Comparticipação do Município de Abrantes no projeto que se encontra a ser 
desenvolvido pela CIMT, designado por "Educação de Excelência no Médio Tejo" (ano 
2019), no montante de 8.901,02€ (oito mil novecentos e um euros e dois cêntimos) – 
para aprovação. 
 

• Comparticipação de despesa apresentado pela CIMT, no montante de 3.432.28€ (três 
mil quatrocentos e trinta e dois euros e vinte e oito cêntimos), relativa ao projeto 
"Desenvolvimento de Sistemas de Gestão Territorial" – para aprovação. 
 

• Atribuição de apoio ao Centro Social e Paroquial de Vale das Mós, no montante de 
461,25€ (quatrocentos e sessenta e um euros e vinte e cinco cêntimos), no âmbito do 
evento “LIVROS QUE SONHAM NO VALE 25 a 26 de julho de 2019 /09H30 – 16H00 
Biblioteca Municipal António Botto” em parceria com a União de Freguesias de S. 
Facundo e Vale Das Mós, Centro Social e Paroquial de Vale Das Mós, Associação Juvenil 
Cem Rumos, Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Camponeses de Vale Das Mós” e Clube 
Cultural e Recreativo de Vale Das Mós, para crianças dos 06 aos 12 anos – para 
aprovação. 
 

• Listagem com a constituição e afetação de Fundos de Maneio para o ano de 2020 – para 

aprovação. 
 

• Listagem com a constituição e afetação dos Fundos Fixos de Caixa para o ano de 2020 – 

para aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a adjudicação da empreitada da obra 

“Requalificação do C.M. 1208 – Maxial – Abrantes", à firma Diamantino Jorge & Filho, 

S.A., pelo montante de 266.811,07€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, bem como 

a respetiva minuta de contrato – para ratificação. 



 
 

 

 
Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 17 de dezembro de 2019 

4 
 
 

 

 

• Abertura de procedimento, ao abrigo do Acordo Quadro para prestação de serviços de 

vigilância e segurança, celebrado pela Central de Compras da CIMT (CLCC/02/2019), 

para "Prestação de serviços de vigilância humana e de ligação a central de receção e 

monotorização de alarmes - (Lote 3)”, para diversos edifícios e equipamentos 

municipais, conforme caderno de encargos – para aprovação. 
 

• Anulação das dívidas dos anos de 2007 a 2011, no montante de 18.714,27€ (dezoito mil 

setecentos e catorze euros e vinte e sete cêntimos), que se encontrarem prescritas, bem 

como a extinção dos respetivos processos de execução fiscal – para aprovação. 
 

• Despesa, no montante de 37.000,00€ (trinta e sete mil euros), para atribuição de apoio 

ao Centro Paroquial de Abrantes para recuperação da cobertura (destruída por 

incêndio) de um imóvel cedido ao Município, através de contrato de comodato celerado 

a 21 de julho de 2017 – para aprovação. 
 

• Despesa, no montante de 2.756,00€ (dois mil setecentos e cinquenta e seis euros), para 

aquisição de parcela de terreno confinante com o que se encontra afeto à EPDRA, 

designadamente, prédio rústico 42 da seção N, da Freguesia de Mouriscas, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Abrantes sob o número 04636, propriedade dos 

herdeiros de Manuel Alves, com uma área total de 4.240m2 e respetiva minuta de 

escritura – para aprovação. 
 

• Despesa no montante de 5.408,00€ (cinco mil quatrocentos e oito euros), para aquisição 

de parcela de terreno confinante com o que se encontra afeto à EPDRA, 

designadamente, prédio rústico 38 da seção N, da Freguesia de Mouriscas, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Abrantes sob o número 00879, propriedade dos 

herdeiros de Luís Manuel das Neves Mendes, com a área de 8.320 m2e respetiva minuta 

de escritura – para aprovação. 
 

• Despesa no montante de 884,00€ (oitocentos e oitenta e quatro euros), para aquisição 

de parcela de terreno confinante com o que se encontra afeto à EPDRA, 

designadamente, prédio rústico 35 da seção N, da Freguesia de Mouriscas, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Abrantes sob o número 02758, propriedade dos 

herdeiros de Lúcia Augusta de Matos Cadete Neto, com a área de 1.360 m2 e respetiva 

minuta de escritura – para aprovação. 
 

• Despesa no montante de 5.954,00€ (cinco mil novecentos e cinquenta e quatro euros), 

para aquisição de parcela de terreno confinante com o que se encontra afeto à EPDRA, 

designadamente, prédios rústicos 39 e 40 da seção N, da Freguesia de Mouriscas, 

descritos na Conservatória do Registo Predial de Abrantes sob os números 00238 e 
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01378, propriedade de Anabela dos Anjos Bento, com as áreas de 4.880 e 4.280 m2, 

perfazendo um total de 9.160 m2 e respetiva minuta de escritura – para aprovação. 
 

• Comparticipação de despesas no montante de 48.919,89€ (incl. IVA), relativos a 

pavimentações de arruamentos (Arruamentos no Centro Histórico de Abrantes e 

Pavimentação da Rua do Chafariz, em Abrantes), realizadas pelos Serviços 

Municipalizados de Abrantes, na sequência de intervenções nas redes de água – para 

aprovação. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 10 a 27 de 

dezembro de 2019, no âmbito do plano de atividades para 2019, para as áreas da 

Cultura e do Turismo – para conhecimento. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 10 a 26 de 

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

Desporto, Juventude e Associativismo – para conhecimento. 
 

• Vistoria efetuada à empreitada de “Requalificação da Estrada entre Bemposta e Vale 

das Mós”, adjudicada à sociedade Contec – Construção e Engenharia, S.A., para efeitos 

de receção definitiva – para aprovação. 
 

• Não aceitação a proposta apresentada pela sociedade anónima “Tecnorém – 

Engenharia e Construções, S.A., adjudicatária da empreitada de “Requalificação e 

Ampliação do Colégio de Nossa Senhora de Fátima em Abrantes para Instalação do 

Centro Escolar de Abrantes” – para aprovação. 
 

• Dispensa do pagamento das tarifas devidas pela cedência de transporte, à União de 

Freguesias de Abrantes e Alferrarede – para autorização e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal. 
 

• Pedido da Direção do Centro Social Interparoquial de Abrantes, a solicitar a cedência 

gratuita de transporte, para transportar os utentes do Projeto Homem no programa 

televisivo “Preço Certo”, nos estúdios da RTP, no dia 16 de dezembro de 2019 – para 

autorização. 
 

• Pedido da Escola Otávio Duarte Ferreira, a solicitar a cedência gratuita de transporte, 

para transportar alunos daquela escola, para assistir à audição do Concerto de Natal da 

Escola Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes – para autorização. 
 

• Vistoria solicitada por Sociedade Imobiliária Henrique Vilarinho & Irmãos, Lda., ao 

abrigo do artigo 71° do Estatuto dos Benefícios Fiscais, para determinação do estado de 
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conservação de um imóvel sito na Praça Raimundo José Soares Mendes, nºs 8 e 9, em 

Abrantes – para aprovação. 
 

• Alteração ao loteamento com o Alvará nº 15/87, emitido a Herdeiros de Anúplio Correia 

e Alberty, que visa permitir a implementação do início de arruamento proposto (via 

secundária) no Plano de Urbanização do Pego, para prolongamento da Rua do Campo 

da Bola – 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. 
 

• Versão final da minuta de Protocolo de Gestão e Manutenção do Centro de Recolha 

Oficial de Abrantes, Constância e Sardoal – para aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a isenção total do pagamento pela 

utilização do transporte urbano coletivo “aBUSa”, no período de 26 de novembro de 

2019 a 6 de janeiro de 2020, no âmbito da programação de Natal e Passagem de Ano 

2019/2020 – para ratificação. 
 

• Revisão da delimitação da ARU do Centro Histórico de Abrantes e a revisão ao Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana [PERU] do Centro Histórico de Abrantes – para 

aprovação. 
 

• Projeto de Regulamento Municipal de Incentivos à Reabilitação Urbana do Município de 

Abrantes – para aprovação. 
 

• Programa Estratégico de Reabilitação Urbana [PERU] de Rossio ao Sul do Tejo – para 

aprovação. 
 

• Programa Estratégico de Reabilitação Urbana [PERU] de Alferrarede – para aprovação. 
 

• Proposta de tarifário para o ano de 2020 - Água de abastecimento, recolha e tratamento 

de resíduos sólidos urbanos e serviços auxiliares – para aprovação. 
 

• Proposta de atualização das tarifas de saneamento para o ano de 2020, remetida pela 

empresa Abrantáqua, S.A. – para aprovação. 
 

• Proposta de autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos para o ano de 2020 

– para aprovação. 
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Abrantes, 16 de dezembro de 2019 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 

 


