Câmara Municipal de Abrantes
Reunião ordinária pública de 15 de junho de 2021
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 15 de junho de 2021, com início às 09:30 horas, no auditório do
Edifício Pirâmide, em Abrantes.

I.
II.
III.
IV.

Período de intervenção aberto ao público
Intervenções dos membros do executivo antes da ordem do dia
Aprovação da ata da reunião anterior
Ordem do dia
•

Relatório Final de Processo Disciplinar – para aprovação.

•

Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a nomeação como diretor de
fiscalização da obra da empreitada de “Construção de edifício para aceleradores de
Empresas”, o Eng.º Carlos Alberto Simões de Oliveira, sendo substituído pelo Eng.º
Fernando Jorge Rente Lopes, durante os períodos de tempo em que o diretor de
fiscalização acima mencionado se encontre ausente ou impedido, bem como a
nomeação como Coordenador de Segurança em obra da empreitada de “Construção de
edifício para aceleradores de Empresas”, o técnico superior de higiene e segurança no
trabalho, Fábio Lourenço Marques, sendo substituído pela técnica superior de higiene e
segurança no trabalho, Susana Maria Ribeiro Ferreira, durante os períodos em que o
Coordenador de Segurança em Obra, se encontre ausente ou impedido de desenvolver
tal função – para ratificação.

•

Proposta do valor de venda do livro "Oliveira do Mouchão monumento vivo" e da
litografia da obra original de Massimo Esposito “Oliveira do Mouchão”, ao preço de,
respetivamente, 7,00€ e 8,00€, bem como a oferta no ato de lançamento de 200
exemplares do livro e de 50 litografias – para aprovação.
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•

Despacho do Presidente da Câmara que homologou os esclarecimentos do júri do
procedimento para "Aquisição de serviços para circuitos especiais de transportes
escolares no concelho de Abrantes, para o ano letivo de 2021/2022", por terem sido
apresentados 2 pedidos de esclarecimentos e para os quais preparou resposta e
disponibilizou na plataforma de contratação eletrónica – para ratificação.

•

Revogação da deliberação nº 04 da Divisão Financeira tomada na reunião de 1 de junho
de 2021, aprovação da abertura de novo procedimento e autorização da despesa para
“Fornecimento de refeições confecionadas em refeitórios escolares dos
estabelecimentos do pré-escolar, ensino básico e secundário do concelho de Abrantes,
ao abrigo do Acordo Quadro de Refeições Escolares, celebrado pela Central de Compras
da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CPCC/07/2019), Lote 4” – para
aprovação.

•

Adendas aos Contratos Interadministrativo celebrados com Juntas de Freguesia, para a
prestação de apoios alimentares a alunos beneficiários dos escalões A e B da ação social
escolar, devido à Pandemia Covid-19 e com a suspensão das atividades letivas de janeiro
de 2021 a abril de 2021 – para aprovação e submeter à Assembleia Municipal para
aprovação.

•

Projeto do Regulamento do Prémio Municipal Mª de Lourdes Pintasilgo – para
aprovação e submeter à Assembleia Municipal para aprovação.

•

Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 15 a 29 de junho
de 2021, no âmbito do plano de atividades para 2021, para as áreas do Desporto,
Juventude e Associativismo – para conhecimento.

•

Pedido de apoio do Consejo Superior de Árbitros Y Anotadores Profesionales de Europa
– Basebol, para a cedência do campo de Basebol e do Auditório, para a efetivação do
curso de Árbitros e Anotadores de Basebol – para aprovação.

•

Apoio às Associações de Estudantes das Escolas Manuel Fernandes e Solano de Abreu,
que visa suportar as tarefas conducentes à concretização do projeto Abrantes 4K, no
âmbito da fotografia, que pretende envolver a juventude abrantina, potenciando nos/as
jovens sentimentos de pertença e ligação às suas raízes – para aprovação.

•

Entrada de subempreiteiro na empreitada de “Requalificação e Ampliação do Colégio
de Nossa Senhora de Fátima em Abrantes para Instalação do Centro Escolar de
Abrantes” – para aprovação.

•

Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a aceitação e aprovação das peças
escritas e desenhadas do procedimento de empreitada de “Restauro, Reabilitação,
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Remodelação e Ampliação do edifício do Cineteatro São Pedro em Abrantes”, que foram
alteradas em resultado das retificações apresentadas pela equipa de projeto, que se
anexam e fazem parte integrante da Ata do júri do referido procedimento – para
ratificação.
•

Informação acerca da empreitada de “Requalificação e Ampliação do Colégio de Nossa
Senhora de Fátima em Abrantes para Instalação do Centro Escolar de Abrantes”, que
submete à consideração da Câmara Municipal a opção pelo Cenário B: - A concessão da
prorrogação graciosa do prazo para conclusão da empreitada – 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.

•

Atribuição do lugar 22R na Feira Retalhista de Abrantes, a Maria Romana Vargas Garcia,
nos termos do nº 1 do artigo 27º e de acordo com as competências que lhe foram
delegadas por deliberação da Câmara Municipal em 17 de março de 2020 – para
conhecimento.

•

Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a realização do mercado semanal no
dia 14 de junho feriado municipal – para ratificação.

Abrantes, 11 de maio de 2021
Manuel Jorge Valamatos
Presidente da Câmara
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