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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 13 de julho 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 13 de julho de 2021, 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  
 

• Proposta de alteração das reuniões ordinárias da Câmara Municipal para o mês de 
agosto de 2021 – para aprovação. 
 

• Despachos do Presidente da Câmara, que aprovaram a emissão de parecer favorável 
relativo aos pedidos de autorização prévia para a ação de rearborização apresentados 
no ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 2 processos – para 
ratificação. 
 

• Recurso apresentado no Tribunal Central Administrativo Sul, por um dos concorrentes 
ao procedimento pré-contratual para "Fornecimento de refeições para as Escolas 
Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Abrantes, ao abrigo do Acordo 
Quadro de Refeições Escolares, celebrado pela Central de Compras da Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo, Lote 3 - Fornecimento de refeições escolares 
transportadas a quente", para os anos letivos 2019/2020 e 2020/2021 – para encerrar 
procedimento. 
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• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou despesa no valor total de 570.000,00€, 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que corresponde a um montante anual de 
285.000,00€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, para "Aquisição de energia elétrica 
para diversas instalações municipais, em Baixa Tensão Especial e Média Tensão, ao 
abrigo do Acordo Quadro da CIMT-CPCC/05/2020" – para ratificação. 
 

• Proposta de atribuição da habitação sita na Rua Maria de Lourdes Pintasilgo, n.ºs 38 e 
40, em Abrantes, em regime de arrendamento apoiado – para aprovação. 
 

• Projeto do Regulamento da estrutura de atendimento "Serviço de Atendimento à Vítima 
de Abrantes" – para aprovação e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, relativo ao auto de efetivação de transferência de 
competência nº 11, de gestão, valorização e conservação dos imóveis que sendo 
classificados, se considerem de âmbito local, nos termos da alínea a) do n° 1 e do n° 2 
do artigo 2.° do Decreto-Lei n° 22/2019, de 30 de janeiro, assinado no dia 29 de junho, 
e que incidiu sobre a Fortaleza/ Castelo de Abrantes – para ratificação. 
 

• Pedido do Rotary Club de Abrantes, a solicitar a isenção do pagamento de taxas, pela 
utilização do Auditório do Edifício Pirâmide, no dia 26 de junho de 2021, no âmbito da 
realização de uma sessão de trabalhos relativo à Transmissão de Tarefas do Interact, 
Rotaract e Rotary Club de Abrantes – para autorização. 
 

• Minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Abrantes e a AEP - Associação de 
Escoteiros de Portugal, com vista à cedência da casa do Guarda do Jardim do Castelo e 
espaço envolvente, sito no Lugar dos Quinchosos, à AEP - Associação de Escoteiros de 
Portugal – para aprovação. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 13 a 26 de julho 
de 2021, no âmbito do plano de atividades para 2021, para as áreas do Desporto, 
Juventude e Associativismo – para conhecimento. 
 

• Correspondência do Centro Equestre Quinta do Cabrito, a agradecer todo o apoio 
disponibilizado pela Câmara Municipal de Abrantes, na realização do Concurso de Saltos 
Nacional - Abrantes, que decorreu no Hipódromo dos Mourões nos dias 25, 26 e 27 de 
junho de 2021 – para conhecimento. 
 

• Concessão da prorrogação graciosa do prazo para conclusão 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. 
 



 
 

 

 
Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 13 de julho de 2021 

3 
 
 

 

• Ata do júri relativa ao procedimento pré-contratual de Concurso Público para a 
empreitada de “Requalificação da Escola EB1/JI de Alvega – Abrantes”, contendo o 
projeto de decisão de não adjudicação do referido procedimento, motivado pela 
ausência de concorrentes – para aprovação. 
 

• Vistoria para determinação do estado de conservação de um imóvel, sito na Rua 
Professor Manuel Constâncio, nºs 22, 24 e 26, em Abrantes, que decorreu no passado 
dia 6 de junho de 2021, com recurso à “Ficha de Avaliação do Nível de Conservação de 
Edifícios” – para aprovação. 
 

• Vistoria para determinação do estado de conservação de um imóvel, sito na Rua do 
Chafariz, nº 7, em Abrantes, que decorreu no passado dia 11 de março de 2021, com 
recurso à “Ficha de Avaliação do Nível de Conservação de Edifícios” – para aprovação. 
 

• Vistoria para determinação do estado de conservação de um imóvel, sito na Avenida 25 
de Abril, nº 9, em Abrantes, que decorreu no passado dia 17 de maio de 2021, com 
recurso à “Ficha de Avaliação do Nível de Conservação de Edifícios” – para aprovação. 
 

• Pedido de renovação de licença de posto de abastecimento de combustíveis, sito na E.N. 
118 ao km 128,520 (lado esquerdo) - Tramagal, Abrantes – para emissão de parecer 
favorável. 
 

• Pedido de renovação de licença de posto de abastecimento de combustíveis, sito na E.N. 
118 ao km 149,800 - Alvega, Abrantes - para emissão de parecer favorável. 
 

• Valores relativos à vacinação antirrábica – para aprovação. 
 

• Pedido para pagamento em 8 prestações da taxa de concessão perpetua no valor de 
800€ (oitocentos euros), relativa a sepultura do cemitério municipal de Abrantes 
(Cabacinho) – para aprovação. 
 

• Informação no âmbito do pedido de renúncia ao contrato de cedência de instalações da 
escola primária de Água Travessa – para conhecimento. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a proposta de novo procedimento com 
vista à abertura de Concurso Público para a cedência de exploração do Edifício da Escola 
Básica de Água Travessa, composto por Normas, Programa de Concurso, respetivos 
anexos e Minuta de Edital, assim como a nomeação do júri do procedimento – para 
ratificação. 
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Abrantes, 08 de julho de 2021 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


