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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 18 de agosto 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 18 de agosto de 2020, com início às 09:30 horas, no auditório do 

Edifício Pirâmide, 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  
 

• Atribuição de uma carrada de areia em cada cemitério do concelho, no âmbito da 
celebração do Dia de Finados – para aprovação e submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal. 
 

• Plano de Trabalho com Riscos Especiais 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. 
 

• Adjudicação da empreitada da obra de “Repavimentação e Sinalização Horizontal da Av. 
D. João I - Abrantes", à firma "Contec – Construção e Engenharia, S.A." e minuta do 
contrato da referida empreitada – para aprovação. 
 

• Despesa para celebração de contrato de arrendamento de loja, sita na Rua Afonso 
Vasques Correia, nº 38, r/c dtº, Vale de Rãs, Abrantes, onde irá funcionar o Programa 
"Cres.Ser para Ser" – para autorização. 
 

• Pedido da firma "Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.", para liberação de Garantia 
Bancária prestada no âmbito do contrato nº 6/2018, celebrado para "Aquisição de 
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Serviços na Área dos Seguros ao Abrigo do Acordo Quadro para Fornecimento de 
Seguros da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo" – para 
aprovação. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou 
adjudicação do “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" 
(incluindo pausas escolares), ao abrigo do Acordo Quadro de Refeições Escolares, 
celebrado pela Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Lote 
1 - Fornecimento e distribuição de refeições escolares em regime de confeção local", à 
firma "ICA - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.", bem como a respetiva minuta de 
contrato – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aceitou os documentos de habilitação por 
parte do adjudicatário do procedimento aberto para “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" (incluindo pausas escolares), ao abrigo do 
Acordo Quadro de Refeições Escolares, celebrado pela Central de Compras da 
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Lote 1 - Fornecimento e distribuição de 
refeições escolares em regime de confeção local" bem como, autorizou a notificação e 
disponibilização dos mesmos na plataforma de contratação eletrónica – para ratificação. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou o 
parecer favorável ao funcionamento de mais uma turma de pré-escolar na E.B. de 
Tramagal, pertencente ao Agrupamentos de Escolas Nº 2 de Abrantes – para ratificação. 
 

• Relatório final do Projeto Bairro ConVida – para conhecimento. 
 

• Versão final de projeto de protocolo de colaboração entre o Município de Abrantes e a 
Diocese de Portalegre e Castelo Branco para colaboração técnica e científica e financeira 
tendente à salvaguarda e valorização do património religioso da Diocese e, 
consequentemente, de Abrantes – para aprovação. 
 

• Não aceitação do pedido de reposição do equilíbrio financeiro do contrato por 
agravamento dos custos na realização da empreitada “Museu Ibérico de Arqueologia e 
Arte de Abrantes – Fase 1 – Recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de 
São Domingos”, apresentado pela TPS – Teixeira Pinto Soares, S.A. – para aprovação. 
 

• Substituição do Diretor de Fiscalização da empreitada de “Requalificação e Ampliação 
do Colégio de Nossa Senhora de Fátima em Abrantes para Instalação do Centro Escolar 
de 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 ao abrigo do Programa + Comércio, pela empresária Marta 
Sofia Silvério Barrento Rego, do estabelecimento designado por “Detalhes” – para 
aprovação. 
 

• Candidatura apresentada ao abrigo do Programa + Comércio, pelo empresário Renato 
Filipe Lourenço Valério, do estabelecimento designado por “Audiovida” – para 
aprovação. 
 

• Abertura de procedimento para eventual concessão de uma banca no piso -1 do 
Mercado Municipal de Abrantes de venda – para aprovação. 
 

• Candidatura da empresa Techframe - Sistemas de Informação S.A no âmbito do 
Regulamento de Apoio à Criação de Emprego Qualificado – para aprovação. 
 

 

Abrantes, 12 de agosto de 2020 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


