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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária privada de 07 de julho 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 07 de julho de 2020, com início às 09:30 horas, no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Concelho, em Abrantes: 

 

I. Intervenções dos membros do executivo antes da ordem do dia 

II. Aprovação da ata da reunião anterior 

III. Ordem do dia  
 

 

• Ofício da Assembleia Municipal, de 23 de junho de 2020, que remete as deliberações 
aprovadas em minuta e os respetivos processos relativos à ordem de trabalhos da 
sessão ordinária daquele órgão, que decorreu no passado dia 19 de junho – para 
conhecimento. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou adjudicação à firma "JUSTACOLINA- 

SERVIÇOS DE SILVICUTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL LDA.", pelo montante de 

9.040,00€+IVA; - Lote 2 - Construção Norte - 36,30ha - Adjudicação à firma "Vedap - 

Espaços Verdes, Silvicultura e Vedações, S.A.", pelo montante de 29.493,75€+IVA; - Lote 

3 - Construção Norte - 46,80ha - adjudicação à firma "Vedap - Espaços Verdes, 

Silvicultura e Vedações, S.A.", pelo montante de 49.725,00€+IVA; - Lote 4 - Manutenção 

Sul - 59,90ha - adjudicação à firma "Florestas Verdejantes, Lda.", pelo montante de 

23.960,00€+IVA; - Lote 5 - Construção Sul - 40,00ha - adjudicação à firma "Vedap - 

Espaços Verdes, Silvicultura e Vedações, S.A.", pelo montante de 32.500,00€+IVA., no 

âmbito do procedimento para "Construção e manutenção da Rede Secundária de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios – Faixa de Gestão de Combustível confinante com 

a rede viária municipal". Aprovou igualmente as respetivas minutas de contrato – para 

ratificação. 
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• Despacho do Presidente da Câmara, que aceitou os documentos de habilitação por 

parte de 2 adjudicatários do procedimento “Construção e manutenção da Rede 

Secundária de Defesa da floresta Contra Incêndios", bem como, autorizou a notificação 

e disponibilização dos mesmos na plataforma de contratação eletrónica – para 

ratificação. 
 

•  Despacho do Presidente da Câmara, que indeferiu o pedido de ajustamento à minuta 

de contrato apresentado pelo adjudicatário do Lote 4, "Florestas Verdejantes, Lda.", 

relativamente ao prazo de execução dos trabalhos e aceitação das restantes propostas 

de ajustamentos, bem como, aceitou os documentos de habilitação e autorizou a 

notificação e disponibilização dos mesmos na plataforma de contratação eletrónica – 

para ratificação. 
 

• Transferência do montante de 500,00 (quinhentos euros), para a “Bempfutclub - 

Bemposta Futebol Clube", no âmbito da participação do clube na fase final do distrital 

do “INATEL”, com a equipa de futebol de onze em seniores – para aprovação. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a 

prestação oficiosa aos esclarecimentos solicitados pelo concorrente "Eurest Portugal 

Lda, na sequência da Consulta Prévia -CPGAQ/54/2020 relativa ao fornecimento de 

refeições para as escolas do 2º e 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário do 

concelho de Abrantes, para o ano letivo 2020/2021 – para ratificação. 
 

• Proposta de cessação do protocolo relativo ao Projeto Bairro convida – para aprovação. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a não 

aceitação dos erros e omissões apresentados pelos interessados, em conformidade com 

o documento “Av. D. João I - Análise Resposta Projetista”. Aprovou igualmente, as peças 

escritas do procedimento que foram alteradas em resultado da análise efetuada pela 

equipa projetista aos esclarecimentos e às listas de erros e omissões apresentados pelos 

interessados no procedimento – para ratificação. 
 

• Proposta para determinação da aplicação das orientações da Recomendação nº 1/2019 

da Comissão Nacional do Território que foi difundida pela Circular nº 60/2019 da 

Associação Nacional dos Municípios Portugueses, no que compete à análise e ao 

controlo prévio de operações urbanísticas e, bem assim, à atividade da fiscalização 

municipal – para aprovação. 
 

• Vistoria para determinação do estado de conservação de um imóvel sito na Rua D. João 

IV, n.º 10, em Abrantes – para aprovação. 
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• 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 Singlecode - Innovation, Lda. – para aprovação. 
 
 

 

Abrantes, 02 de julho de 2020 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


