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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 27 de novembro 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 27 de novembro 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  
 

• Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Batalhão de Infantaria Mecanizado 

de Lagartas, dando conta da realização de fogos reais com metralhadora média, no 

polígono de tiro da Brigada Mecanizada – Santa Margarida, no dia 23 de novembro de 

2020, entre as 08:30 e as 23:59 horas – para conhecimento. 

 

• Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Brigada de Intervenção, dando 

conta da realização de fogos reais com armamento coletivo, lançamento de granadas e 

rebentamento de explosivos, no polígono de tiro da Brigada Mecanizada – Santa 

Margarida, nos dias 09 e 11 de dezembro de 2020, entre as 08:00 e as 22:00 horas – 

para conhecimento. 
 

• Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Escola das Armas, dando conta da 

realização de fogos reais, no polígono de tiro da Brigada Mecanizada – Santa Margarida, 

nos dias 15 e 16 de dezembro de 2020, entre as 09:00 e as 18:00 horas – para 

conhecimento. 
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• Informação do Serviço Municipal de Proteção Civil, datada de 19 de novembro de 2020, 

a dar conta que, decorrido o período de consulta pública, referente ao projeto de 

Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos, verificou-se que não 

foram apresentadas quaisquer sugestões relativamente ao mesmo – submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal. 
 

• Minuta do contrato de cedência das instalações da antiga escola básica de Água 

Travessa, a celebrar entre o Município e Sérgio José Nunes dos Santos, pelo valor mensal 

de 81,00€ (oitenta e um euros) com IVA incluído, em resultado do Concurso Público para 

a cedência de exploração do edifício da escola básica de Água Travessa – para 

aprovação. 
 

• Listagem dos procedimentos abertos nos meses de setembro e outubro e cuja assunção 

de compromisso plurianual foi autorizada pelo Presidente da Câmara, ao abrigo da 

autorização prévia dada pela Assembleia Municipal para 2020 – para conhecimento e 

envio à Assembleia Municipal. 
 

• Informação elaborada pelo Revisor Oficial de Contas, sobre a situação económica e 

financeira do Município, referente ao 1º semestre do ano 2020 – para conhecimento. 
 

• Relatório Final do júri do procedimento para "Aquisição de Licenças Microsoft", o qual 

sugere a adjudicação à firma "NOS - Comunicações S.A.", para “Aquisição de Licenças 

Microsoft”, pelo montante de 322.790,13€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 

assim como respetiva minuta de contrato – para aprovação. 
 

• 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 2021 – para aprovação. 
 

• Revisões orçamentais – para aprovação e submeter à Assembleia Municipal para 

aprovação. 
 

• Proposta de Política Fiscal do Município para o ano 2021, 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 para 

aprovação. 
 

• Propostas de Grandes Opções do Plano para 2021-2025 (Plano Plurianual de 

Investimentos e Plano de Atividades Municipais Mais Relevantes 2021-2025) e respetivo 
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Orçamento para 2021 – para aprovação e submeter à Assembleia Municipal para 

aprovação. 
 

• Despesa, no montante de 5.000,00€ (cinco mil euros), para celebração de Contrato 

Interadministrativo com a União de Freguesias de S. Miguel do Rio Torto e de Rossio ao 

Sul do Tejo, para manutenção e conservação do Aquapolis Margem Sul – para aprovação 

e submeter à Assembleia Municipal para autorização. 
 

• Despesa no montante de 1.203.429,81€ (um milhão, duzentos e três mil, quatrocentos 

e vinte e nove euros e oitenta e um cêntimos), para celebração de contratos 

interadministrativos com as 13 Juntas de Freguesia do Concelho, para realização de 

diversas obras nos respetivos territórios - – para aprovação e submeter à Assembleia 

Municipal para autorização. 
 

• Candidaturas apresentadas à Medida 2 - Desporto, para o biénio 2020/2021, no âmbito 

do Finabrantes – para aprovação. 
 

• Despesa no montante de 18.000,00€ (dezoito mil euros), para atribuição de apoio à 

Sociedade Artística Tramagalense, tendente à concretização e à concertação de um 

conjunto de ações e de iniciativas de comum interesse – para aprovação. 
 

• Despesa no montante de 250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil euros), para celebração 

de Contrato-Programa com a Tagusvalley para o ano 2021 – para aprovação e submeter 

à Assembleia Municipal para autorização. 
 

• Celebração de Contratos Interadministrativos com Juntas de Freguesia do Concelho, no 

sentido de continuarem a desenvolver ações junto das escolas do 1º Ciclo e Pré-Escolar, 

tendentes a assegurar o regular funcionamento destas mesmas escolas - para aprovação 

e submeter à Assembleia Municipal para autorização. 
 

• Revogação do Contrato de Comodato celebrado em 21 de julho de 2017, com o Centro 

Social Interparoquial de Abrantes, referente à cedência ao Município do prédio urbano 

localizado na Avenida Solano de Abreu n.º 37, em Abrantes, para utilização em 

ações/atividades na área social, assim como respetiva minuta do acordo - para 

aprovação. 
 

• Proposta de Regulamento de utilização da resposta de habitação de emergência "Casa 

da Encosta” – para aprovação. 
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• Início do procedimento tendente à criação de um regulamento interno de 

funcionamento do Serviço de Atendimento à Vítima da REIVA – Rede Especializada de 

Intervenção na Violência de Abrantes – para aprovação. 
 

• Informação relativa à reunião ordinária do Conselho Local de Ação Social de Abrantes – 

CLASA, realizada no dia 16 de novembro de 2020, com os parceiros da Rede Social – 

para conhecimento. 
 

• Agradecimento dirigido ao Município de Abrantes, na pessoa do Presidente da Câmara 

Municipal, Manuel Jorge Valamatos e à TAGUS - Associação para o Desenvolvimento 

Integrado do Ribatejo Interior, por parte do Orfeão de Abrantes, no âmbito da realização 

do Vídeo Promocional da Música Tradicional Portuguesa, apresentado on-line no dia 31 

de outubro – para conhecimento. 
 

• Plano de Trabalhos Definitivo, constituído por Plano de Trabalhos, Plano de 

Pagamentos, Plano de Equipamentos e Plano de Mão-de-Obra, entregue pela “CONTEC, 

construção e engenharia S.A.”, adjudicatária da empreitada de “Repavimentação e 

Sinalização Horizontal da Av. D. João I - Abrantes” – para aprovação. 
 

• Plano de Trabalhos Ajustado ao período da prorrogação graciosa concedida por 

deliberação da Câmara Municipal tomada na sua reunião de 29 de setembro de 2020, 

constituído por Plano de trabalhos, Plano de mão de obra, Plano de equipamentos e 

Plano de pagamentos e cronograma financeiro, entregue pela “Tecnorém – Engenharia 

e Construções, S.A.”, adjudicatária da empreitada de Requalificação e Ampliação do 

Colégio Nossa senhora de Fátima em Abrantes para instalação do Centro Escolar de 

Abrantes” – para aprovação. 
 

• Plano de Trabalhos e o Plano de pagamentos correspondente à primeira situação de 

trabalhos complementares, constituído por: Plano de trabalho, Plano de mão de obra, 

Plano de equipamentos e Plano de pagamentos e cronograma financeiro, referente à 

Empreitada de "Igreja de São Vicente, Abrantes Conservação e Restauro do Património 

Integrado, entregue pela adjudicatária da empreitada, Nova Conservação S.A – para 

aprovação. 
 

• Proposta referente ao Concurso Público Internacional de Conceção para a elaboração 

do Projeto de “Reconversão do Antigo Mercado Municipal de Abrantes em Multiusos – 

para aprovação. 
 

• Proposta de manutenção dos preços das tarifas relativas aos Transportes Urbanos de 

Abrantes (TUA), atualmente em vigor, para o ano 2021 – para aprovação. 
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• Proposta de minuta de protocolo entre a Secretaria Geral da Ministério da 

Administração Interna (SGMAI) e o Município de Abrantes, através do qual será 

disponibilizado pela SGMAI, sem custos para o Município, a possibilidade de aceder de 

forma segura às plataformas informáticas alojadas na RNSI (Rede Nacional de Segurança 

Interna) – para aprovação. 
 

• Proposta de autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos para o ano de 2021, 

referente aos Serviços Municipalizados de Abrantes – para aprovação e submeter à 

Assembleia Municipal para aprovação. 

 

 

Abrantes, 24 de novembro de 2020 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


