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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária de 07 de setembro 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 07 de setembro 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  
 

• Prorrogação do prazo de cedência a título gratuito das instalações do antigo GAT 
(Gabinete de Apoio Técnico) pelo IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, 
até 31 de outubro de 2021 – para aprovação. 
 

• Parecer com vista à criação de AIGP – Área Integrada de Gestão da Paisagem – para 
aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a minuta de adenda ao contrato nº 
87/2021, outorgado com o "CONSÓRCIO ICA e NORDIGAL", 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 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 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 
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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)" – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a revogação da decisão de adjudicação 
do Lote 16 - Vale de Esteio, Casal dos Sourões, Casas Novas, Cumeada, Cascalhos, 
Engarnais/ EB Mouriscas, que havia sido adjudicado à firma "TÁXIS POMBO DE MAÇÃO, 
LDA." – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a libertação da garantia bancária 
N00415138, emitida em 6 de agosto de 2020, pelo NOVO BANCO, S.A., no valor de 
14.702,76€, para celebração de contrato nº 84/2020, na sequência de procedimento 
para "Fornecimento de Refeições para as Escolas do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e 
Ensino Secundário do Concelho de Abrantes" – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a proposta de abertura de 
procedimento 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 ratificação. 
 

• Despesa no montante de 65.000,00€, para aquisição de terreno (prédio rústico inscrito 
na matriz predial sob o artigo 69 da Seção F9, da união das freguesias de Abrantes (S. 
Vicente e S. João) e Alferrarede), com a área de 17.240 m2, localizado Rua José Dias 
Mariano, em Alferrarede – para aprovação. 
 

• Despesa no montante de 4.240,80€, inerentes a candidatura apresentada no âmbito do 
Finabrantes - Medida 5 - Eventos, pela "Sociedade Recreativa do Souto" – para 
aprovação. 
 

• Parecer com informação elaborada pelo Revisor Oficial de Contas, sobre a situação 
económica e financeira do Município, referente ao 1º semestre do ano 2021. A mesma 
foi suportada pelo documento "Informação Financeira - 1º Semestre" – para 
conhecimento. 
 

• Prorrogação do protocolo celebrado em junho de 2012, entre a Câmara Municipal de 
Abrantes, os Serviços Municipalizados de Abrantes e o Banco Alimentar Contra a Fome 
de Abrantes, por igual período (10 anos) – para aprovação. 
 

• Minuta do protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de Abrantes e a 
Federação Portuguesa de Orientação, para a realização do MTBO21 – Medio Tejo, que 
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compõe as seguinte provas: “Campeonato Europeu de Orientação em O-BTT e Final da 
Taça do Mundo CX80 O-BTT”; “Campeonato da Europa de Jovens (Juvenis e Juniores) O-
BTT”; “Campeonato do Mundo de Veteranos O-BTT”; que se vai realizar entre os dias 8, 
9 e 10 de outubro de 2021 – para aprovação. 
 

• Pedido de isenção de pagamento de custos inerentes à cedência do autocarro 
municipal, na sequência do pedido do Rotary Clube de Abrantes, para a realização de 
uma visita à empresa Mistsubishi Fuso Truck Europe, no âmbito do XI Curso de Liderança 
– para autorização. 
 

• Pedido da Brigada Mecanizada, sita em Santa Margarida, a solicitar a cedência de 100 
grades antimotim, com vista à realização de uma prova de corta mato- para autorização. 
 

• Proposta de decisão sobre o Prolongamento da Interseção da Via Industrial 4 com a Via 
Industrial 5 - Zona Industrial Norte – Abrantes – para aprovação. 
 

• Proposta de decisão, no âmbito do pedido de comunicação prévia de obras de 
urbanização referentes ao processo de licenciamento de alteração à licença do 
Loteamento Municipal da Encosta Sul, em Avenida Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 
Abrantes, na União das freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede – 
para aprovação. 
 

• Rodoviária do Tejo, S.A. - pedido de compensação financeira pela realização dos serviços 
essenciais dos TUA para o ano de 2021, no âmbito do previsto no D.L. nº 6-B/2021, de 
15/janeiro, o qual prorroga a vigência das regras de atribuição de financiamento e 
compensações aos operadores de transportes essenciais, em contexto de pandemia 
Covid-19 – para aprovação. 
 

• Despesa no montante total de 320.000,00€, para aquisição de 3 lotes no parque 
industrial de Abrantes, zona norte, designadamente, 106, 116 e 118 e aprovação de 
minuta de escritura – para aprovação. 
 

• SMA – proposta para autorização de despesa e demais procedimentos administrativos, 
relativos à aquisição de uma viatura de recolha de RSU equipada com sistema de 
lavagem de contentores – para aprovação. 

 

Abrantes, 02 de setembro de 2021 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


