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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 03 de março de 2020 

 

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 03 de março de 2020, 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  
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a emissão de parecer favorável 
relativo ao pedido de autorização prévia para ação de (re)arborização 
apresentado ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 
I.P, por um requerente – para ratificação. 

 

• Relatório das farmácias verificadas, relativamente ao cumprimento dos horários 
e turnos de serviço, visitadas em 2019 – para conhecimento. 

 

• Listagem dos pedidos de dispensa de pagamento das taxas de licenciamento de 
eventos culturais/desportivos/tradicionais apresentados no mês janeiro de 
2020 – para aprovação. 

 

• Despesa no montante total de 23.202,00€, para transferência, durante o ano 
2019, para os parceiros do Projeto Bairro ConVida – para aprovação. 

 

• Liberação da caução prestada pela firma "2045 - Empresa de Segurança, S.A.", 
no âmbito do contrato nº 2/2018 - Aquisição de Serviços de Vigilância e 
Segurança ao Abrigo do Acordo Quadro para Seleção de Fornecedores de 
Serviços de Vigilância e Segurança - CL/02/2015, celebrado pela Central de 
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Compras da Comunidade Intermunicipal do Medio Tejo. Lote 3 — Serviços 
agregados de vigilância e segurança humana e de ligação a central de receção e 
monitorização de alarmes – para aprovação. 

 

• Despacho do Presidente da Câmara datado de 19 de fevereiro de 2020, que que 
aceitou dos documentos de habilitação remetidos por parte do adjudicatário do 
procedimento para “Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança” e 
autorizou a notificação e disponibilização dos mesmos na plataforma de 
contratação eletrónica – para ratificação. 

 

• Autorização para iniciar o procedimento para a criação do regulamento para o 
“Prémio Municipal Maria de Lourdes Pintasilgo” – para autorização. 

 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 3 a 17 de 
março de 2020, no âmbito do plano de atividades para 2020, para as áreas da 
Cultura e do Turismo – para conhecimento. 

 

• Alteração da categoria de classificação da Igreja da Misericórdia de Abrantes, 
pátio de Definitório, Casa do Despacho e claustro anexo, incluindo o património 
móvel integrado da mesma, para monumento de interesse público – para 
conhecimento. 

 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 3 a 16 de 
março de 2020, no âmbito do plano de atividades para 2020, para as áreas do 
Desporto, Juventude e Associativismo – para conhecimento. 

 

• Pedido de um grupo de peregrinos de Fátima, provenientes de Portalegre, 
representado por Ricardo Ribeiro, a solicitar a cedência de alojamento para 
pernoita, na Cidade Desportiva de Abrantes – para autorização. 

 

• Receção definitiva da empreitada de “Rotas e Percursos Ribeirinhos do Tejo – 
Estação de Canoagem de Alvega”, adjudicada à sociedade Vedap – Espaços 
Verdes, Silvicultura e Vedações, S.A. – para aprovação. 

 

• Plano de Trabalhos Definitivo composto por Plano de Trabalho, Plano de 
equipamento, Plano de Mão de Obra e Plano de Pagamentos, entregue pela 
adjudicatária da empreitada de “Repavimentação e Sinalização do Troço da 
E.M. 575, entre Tramagal e o início de Bicas - Abrantes” – para aprovação. 

 

• Prorrogação do prazo de execução da empreitada de “Museu Ibérico de 
Arqueologia e Arte de Abrantes – fase 1 – Recuperação, Remodelação e 
Ampliação do Convento de S. Domingos”, conforme solicitado pela empresa TPS 



 
 

 

 
Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 03 de março de 2020 

3 
 
 

 

– Teixeira Pinto Soares, S.A., na qualidade de adjudicatária da referida 
empreitada – para aprovação. 

 

• Pedido da Interabrantesimo - Sociedade de Gestão Imobiliária Lda., para 
informação prévia de localização favorável conforme exigido no nº 3 do Artigo 
14° do Regulamento Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, 
Serviços e Restauração (RJACSR) – 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. 

 

• Projeto de Regulamento do Centro de Recolha Oficial Intermunicipal de 
Abrantes, Constância e Sardoal – concordar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal. 

 

• Candidatura da empresa Ilmet, Lda, ao lote 5 no Parque Industrial de Abrantes 
- Zona Industrial do Tramagal, que possui uma área de 2.425m2, pelo valor total 
de 3.637,50 €, (1,5€/m2) – para aprovação. 

 
 

Abrantes, 27 de fevereiro de 2020 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


