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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária de 24 de agosto 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 24 de agosto 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 atribuição de uma carrada de areia a cada cemitério do concelho, através 
das juntas de freguesia – para aprovação e submeter à Assembleia Municipal. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a emissão de parecer desfavorável 
relativo ao pedido de autorização prévia para a ação de rearborização apresentado ao 
ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. por João Alves 
Espadinha – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a emissão de parecer favorável relativo 
ao pedido de autorização prévia para a ação de rearborização apresentado ao ICNF – 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., por António Joaquim Dias 
Francisco – para ratificação. 
 

• Documentos finais do PMDFCI 2021-2030 – para aprovação e submeter à Assembleia 
Municipal. 
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• 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. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a despesa no valor total no montante 
de 15.000,00€ (quinze mil euros), para atribuição de apoio à Associação de 
Melhoramentos de Tramagal, com vista à requalificação de Parque Infantil da freguesia 
(único) – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a minuta de adenda ao protocolo de 
colaboração, celebrado com o CRIA, no âmbito da Formação Profissional, na área da 
manutenção e conservação de espaço verdes, com vista à renovação do protocolo por 
mais um ano – para ratificação. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a 
criação de posto de cobrança e atribuição de Fundo Fixo de Caixa para o Panteão dos 
Almeida – para ratificação. 
 

• Despesa no valor de 6.000,00€ (seis mil euros), para atribuição de apoio ao Sport 
Abrantes e Benfica, ao abrigo do Finabrantes - Medida 2 – Desporto – para aprovação. 
 

• Abertura de procedimento pré-contratual para “Prestação de Serviços de Vigilância e 
Segurança” para equipamentos e edifícios municipais, face ao término do contrato em 
vigor, datado de 1 de março de 2021 – para aprovação. 
 

• Listagem dos procedimentos iniciados entre o mês de maio e 18 de agosto do corrente 
ano, cuja assunção de compromisso plurianual foi autorizada pelo Presidente da Câmara 
ao abrigo da autorização prévia dada pela Assembleia Municipal para 2021 – para 
conhecimento e enviar à Assembleia Municipal. 
 

• Despesa, no montante de 118.160,00€, para celebração de acordos de colaboração com 
associações de pais e associações locais, cujo objeto é a realização Atividades de 
Enriquecimento Curricular durante o ano letivo 2021/2022 – para autorização. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aceitou os documentos de habilitação 
apresentados pelo adjudicatário e autorizou a notificação e disponibilização dos 
mesmos na plataforma de contratação eletrónica, no âmbito do procedimento aberto 
para “Aquisição de Serviços para Circuitos Especiais de Transportes Escolares do 
Concelho de Abrantes, para o Ano Letivo 2021/2022 - Lotes 1, 2, 7 e 14 – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aceitou os documentos de habilitação 
apresentados pelo adjudicatário e autorizou a notificação e disponibilização dos 
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mesmos na plataforma de contratação eletrónica, no âmbito do procedimento aberto 
para “Aquisição de Serviços para Circuitos Especiais de Transportes Escolares do 
Concelho de Abrantes, para o Ano Letivo 2021/2022 - Lotes 8, 11 e 13 " – para 
ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aceitou os documentos de habilitação 
apresentados pelo adjudicatário e autorizou a notificação e disponibilização dos 
mesmos na plataforma de contratação eletrónica, no âmbito do procedimento aberto 
para “Aquisição de Serviços para Circuitos Especiais de Transportes Escolares do 
Concelho de Abrantes, para o Ano Letivo 2021/2022 – Lote 12" – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aceitou os documentos de habilitação 
apresentados pelo adjudicatário, “Táxis Pombo de Mação, Lda.” e autorizou a 
notificação e disponibilização dos mesmos na plataforma de contratação eletrónica, no 
âmbito do procedimento aberto para “Aquisição de Serviços para Circuitos Especiais de 
Transportes Escolares do Concelho de Abrantes, para o Ano Letivo 2021/2022" – para 
ratificação. 
 

• Pedido dos Serviços Municipalizados de Abrantes, a solicitar compensação do montante 
correspondente às isenções de consumos de água, tarifas, saneamento, resíduos 
sólidos, entre outros, que foram atribuídas, durante abril e maio de 2021, ao comércio 
tradicional, restaurantes, cafés e similares, IPSS e Associações juvenis, culturais, 
desportivas e sociais – para aprovação. 
 

• Pedido da empresa Endesa Energia, S.A. – Sucursal em Portugal a solicitar a reposição 
do equilíbrio financeiro do contrato nº 55/2020, celebrado para Aquisição de energia 
elétrica para diversas instalações municipais ao abrigo do Acordo Quadro em regime de 
mercado livre CPCC/05/2018 da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do 
Médio Tejo - Lote 2 – Baixa Tensão Especial (BTE) – para aceitação. 
 

• Pedido da empresa Endesa Energia, S.A. – Sucursal em Portugal a solicitar a reposição 
do equilíbrio financeiro do contrato nº 56/2020, celebrado para Aquisição de energia 
elétrica para diversas instalações municipais ao abrigo do Acordo Quadro em regime de 
mercado livre CPCC/05/2018 da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do 
Médio Tejo - Lote 3 – Média Tensão (MT) – para aceitação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara , que no âmbito do procedimento para "Aquisição 
de energia elétrica para a Escola Dr. Solano de Abreu, Escola Dr. Manuel Fernandes, 
Escola EB 2,3 Dom Miguel de Almeida e Escola EB 2,3 Octávio Duarte Ferreira em Regime 
de Mercado Livre ao abrigo do Acordo Quadro - CPCC/05/2018, celebrado pela Central 
de Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Lote 2 - Baixa Tensão 
Especial (BTE) e Lote 3 - Média Tensão (MT)”, após decorrido o período de audiência 
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prévia dos interessados e de acordo com o Relatório Final do Júri do procedimento, 
aprovou a adjudicação à firma "Galp Power, S.A.", nos seguintes termos: Lote 2 - Baixa 
Tensão Especial (BTE) pelo montante de 85.678,42€, acrescidos de IVA à taxa legal em 
vigor; - Lote 3 - Média Tensão (MT) – para ratificação. 
 

• Despesa no montante de 6.000,00€ (seis mil euros), para celebração de protocolo de 
colaboração com o "Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria", no âmbito da 
realização do "XXXIII RAID TT Ferraria", entre os dias 3 e 5 de setembro de 2021 – para 
aprovação. 
 

• Despesa, no montante de 140.972,50€. (cento e quarenta mil novecentos e setenta e 
dois euros e cinquenta cêntimos), para celebração de Contratos Interadministrativos, 
para realização de transportes escolares durante o ano letivo 2021/2022 – para 
submeter à Assembleia Municipal. 
 

• Proposta de atribuição de aparelho de teleassistência a três candidatos, uma vez que 
preenchem os requisitos de admissão e que existem vagas para a sua integração na 
medida – para aprovação. 
 

• Parecer sobre o Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial de Metalurgia 
e Metalomecânica, solicitado pelo Diretor do Agrupamento de Escolas n.º 2 de Abrantes 
– para aprovação. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 24 de agosto a 6 
de setembro de 2021, no âmbito do plano de atividades para 2021, para as áreas do 
Desporto, Juventude e Associativismo – para conhecimento. 
 

• Atribuição de apoio à participação de atletas deste clube nos campeonatos do Mundo 
de Biatle e de Triatle, em Weiden (Alemanha), de 24 a 30 de agosto de 2021 e da Europa 
de Laser Run, Biatle e Triatle, a realizar em Castelldefels, Barcelona (Espanha), de 21 a 
27 de setembro de 2021 – 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 autorização. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou o pedido 
de apoio logístico de transporte solicitado pelo Tramagal Sport União, para transportar 
cadeiras que lhe foram cedidas pelo Sporting Clube de Portugal – para ratificação. 
 

• Vistoria para determinação do estado de conservação de um imóvel, sito no Jardim da 
República, Nº 22, em Abrantes – para aprovação. 
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• Vistoria para determinação do estado de conservação de um imóvel, sito na Rua Dr. 
Henrique de Miranda Martins Carvalho, Nºs 7 e 7ª, em Abrantes – para aprovação. 
 

• Proposta de decisão referente ao pedido de licenciamento de obras de urbanização, que 
consiste na remodelação e reconfiguração de cerca de metade da Rua José Saramago, 
no seu entroncamento e confluência com a Avenida António Farinha Pereira – para 
aprovação. 
 

• Proposta de decisão referente ao pedido de operação de loteamento com obras de 
urbanização, na Avenida D. João I em Abrantes – para aprovação. 
 

• Renovação do alvará de licença de exploração do posto de abastecimento de 
combustíveis líquidos, localizado na avenida Dom João I, Abrantes – para aprovação. 
 

• Candidatura apresentada ao abrigo do Programa + Comércio, pela empresária Maria 
José de Lima, do estabelecimento designado por “FIALKA STUDIO - Micropigmentação 
Estética e Cosmetologia” – para aprovação. 
 

• Candidatura apresentada ao abrigo do Programa + Comércio, pelo empresário António 
Leonardo Crespo da Silva Cartaxo, do estabelecimento designado por “Mercado Seguro” 
– para aprovação. 
 

• Candidatura apresentada pela empresa GM2E, ao abrigo do Regulamento de Apoio à 
Criação de Emprego Qualificado – para aprovação. 
 

• Candidatura apresentada pela empresa Techframe - Sistemas de Informação S.A, ao 
abrigo do Regulamento de Apoio à Criação de Emprego Qualificado – para aprovação. 

 

 

Abrantes, 20 de agosto de 2021 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


