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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária de 02 de novembro 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 02 de novembro 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  
 

1. Despacho do Presidente da Câmara – designação de vereadores a tempo inteiro – para 
conhecimento. 
 

2. Despacho do Presidente da Câmara – definição das áreas de responsabilidade política 
dos elementos do executivo – para conhecimento. 
 

3. Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Brigada de Intervenção – 
Regimento de Cavalaria nº 6 – informa sobre exercícios de fogos reais dias 24 e 25 de 
outubro de 2021– para conhecimento. 
 

4. Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Brigada de Intervenção – 
Regimento de Infantaria nº 13 – informa sobre exercícios de fogos reais dias 3, 10 e 11 
de novembro de  2021– para conhecimento. 
 

5. TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior - agradece 
ao Município de Abrantes a colaboração na organização da Feira Nacional de Doçaria 
Tradicional – para conhecimento. 
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6. IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional – informa que as obras de 
remodelação do Serviço de Emprego de Abrantes se encontram concluídas, tendo o 
Serviço reaberto ao público no passado dia 11 de outubro, e agradece o extraordinário 
apoio do Município de Abrantes no acolhimento dos/as trabalhadores/as no antigo GAT 
– para conhecimento.  
 

7. Proposta do Vereador Vitor Moura relativa ao antigo Mercado Diário, propondo a 
suspensão do processo de adjudicação da obra, que o mercado seja requalificado de 
forma a recuperar a função de mercado diário “praça” e que seja iniciado o processo de 
construção do pavilhão multiusos de Abrantes – para aprovação. 
 

8. Proposta do Vereador Vitor Moura relativa à ampliação da Zona Industrial Abrantes/ 
Norte, para norte, e à ampliação da Zona Industrial do Pego – para aprovação. 
 

9. Despachos do Presidente da Câmara – parecer favorável aos pedidos de autorização 
prévia para a ação de rearborização apresentados ao ICNF – Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas, I.P. por vários requerentes – sobreiro e pinheiro manso – 
dois processos – para ratificação. 
 

10. Despacho do Presidente da Câmara – parecer favorável ao pedido de autorização prévia 
para a ação de rearborização apresentado ao ICNF – Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P. – choupo e eucalipto – para ratificação. 
 

11. Despacho do Presidente da Câmara – parecer favorável ao pedido de autorização prévia 
para a ação de rearborização apresentado ao ICNF – Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P. – eucalipto – para ratificação. 
 

12. Proposta de alteração à Norma de Controlo Interno – para aprovação. 
 

13. Proposta de turnos das farmácias do concelho de Abrantes para ano de 2021 
apresentada pela ARSLVT – para emissão de parecer favorável. 
 

14. Proposta de restrição de horário de funcionamento de estabelecimento de restauração 
e bebidas – O Decante, sito na Urbanização dos Telheiros – para aprovação de intenção 
e envio a audiência do explorar e das entidades. 
 

15. Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a proposta para abertura de 
procedimento pré-contratual para "Aquisição de serviços para transporte urbano no 
circuito histórico da cidade de Abrantes" – para ratificação. 
 

16. Proposta de adjudicação da “Aquisição de serviços para transporte urbano no circuito 
histórico da cidade de Abrantes", à empresa Táxis Pombo de Mação, Lda., – para 
adjudicação e aprovação da minuta do contrato. 
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17. Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a atualização das peças do 
procedimento pré-contratual para o ajuste direto da empreitada de “Requalificação da 
Escola EB1/JI de Alvega – Abrantes”, a designação de gestores do contrato, a entidade 
a convidar, o prazo para apresentação da proposta, as peças do procedimento e a 
despesa para lançamento da empreitada – para ratificar. 
 

18. Proposta de adjudicação da empreitada da obra para “Requalificação da Escola EB1/JI 
de Alvega – Abrantes", à empresa "João António Gonçalves Engenharia Unipessoal, 
Lda." – para adjudicação e aprovação da minuta do contrato. 
 

19. Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a adjudicação do procedimento para 
Fornecimento de refeições confecionadas em refeitórios escolares dos 
estabelecimentos do pré-escolar, ensino básico e secundário do concelho de Abrantes”, 
à empresa "ICA - Indústria e Comércio Alimentar, S.A." e que aprovou a minuta do 
contrato – para ratificação. 
 

20. 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 para 
“Fornecimento de refeições confecionadas em refeitórios escolares dos 
estabelecimentos do pré-escolar, ensino básico e secundário do concelho de Abrantes” 
– para ratificação. 
 

21. Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a proposta para abertura de 
procedimento pré-contratual para "Aquisição de serviços de limpeza para as escolas: 
Escola Secundária Dr. Solano de Abreu (escola sede do Agrupamento de Escolas Nº 1 de 
Abrantes) e Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes (escola sede do 
Agrupamento de Escolas Nº 2 de Abrantes)", pelo prazo de 1 ano, renovável por iguais 
períodos até ao limite de 3 anos – para ratificação. 
 

22. Proposta do Presidente da Câmara para a abertura de procedimento pré-contratual, 
para "Prestação de Serviços na Área de Seguros", pelo prazo de 36 meses – para 
aprovação. 
 

23. Minuta do contrato interadministrativo – delegação de competências da Câmara 
Municipal de Abrantes na União de Freguesias de Abrantes (S. João e S. Vicente) e 
Alferrarede, em matéria de conservação, manutenção e limpeza do Jardim do Castelo 
de Abrantes e do Aquapolis Norte – para aprovação e envio à Assembleia Municipal. 
 

24. Proposta do Presidente da Câmara para fixação do preço para venda de exemplares da 
obra “Liceu: 50 anos” e de reserva de 150 exemplares para oferta – para aprovação. 
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25. Proposta do Presidente da Câmara para fixação do preço para venda da publicação 
Guias da Estrada Nacional 2, da editora Foge Comigo – para aprovação. 
 

26. Minuta do protocolo a celebrar com a Associação Nacional das Farmácias, a Associação 
de Farmácias de Portugal e a Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A., 
cujo objeto é administração da vacina contra a gripe sazonal, por farmácias aderentes 
do concelho de Abrantes, no âmbito da prossecução dos objetivos da Estratégia 
Nacional para a Vacinação da população contra a gripe sazonal, da Direção-Geral da 
Saúde (DGS) – para aprovação. 
 

27. Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a despesa no montante de 1.383,00€, 
para atribuição de apoio à Associação Juvenil Cem Rumos para instalação de baloiço 
panorâmico em Vale das Mós – para ratificação. 
 

28. Proposta do Presidente da Câmara para atribuição de apoio à realização de uma curta 
metragem, em Abrantes, intitulada “Ponto de Fuga”, que será realizada pelo jovem 
Abrantino David Alves, para alojamento da equipa técnica e atores e transporte a 
efetuar no autocarro municipal – para aprovação. 
 

29. Proposta do Presidente da Câmara para celebração do Protocolo de Formação em 
Contexto de Trabalho para os Cursos Profissionais de nível Secundário entre o 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Fernandes e o Município de Abrantes – para 
aprovação e envio à Assembleia Municipal para autorização de compromisso plurianual. 
 

30. Proposta do Presidente da Câmara para atribuição de apoio à entidade 
"Aventurirequinte - Associação", para fazer face aos custos incorridos com a realização 
da 4ª etapa da Taça de Portugal de XCO em BTT – para aprovação. 
 

31. Proposta do Presidente da Câmara para comparticipação de despesa relativa ao projeto 
designado por "Projeto de Melhoria da Mobilidade - Transporte a Pedido" – CIMT – para 
autorização. 
 

32. Despacho do Presidente da Câmara que autorizou a despesa com a inscrição da Escola 
EB 2/3 Octávio Duarte Ferreira, da Escola EB 2/3 Dr. Manuel Fernandes, da Escola 
Secundária Dr. Solano de Abreu, da  Escola EB 2/3 D. Miguel de Almeida e da ESTA - 
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, no projeto Eco-Escolas 2021/2022 – para 
ratificação. 
 

33. Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a proposta de renovação dos acordos 
de colaboração Componente de Apoio à Família (CAF), celebrados com as associações 
de pais de escolas do concelho, os quais não têm quaisquer encargos para o município, 
a não ser os respeitantes às instalações utilizadas, designadamente, edifícios escolares 
– para ratificação. 



 
 

 

 
Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 02 de novembro de 2021 

5 
 
 

 

 
34. Despacho do Presidente da Câmara que autorizou a assunção de compromisso 

plurianual para celebração de Acordos de Colaboração com vários parceiros locais 
(sobretudo, associações de pais) para dinamização das "Atividades de Animação e Apoio 
à Família" (JI), durante o ano letivo 2021/2022 – para ratificação. 
 

35. Proposta da Vereadora Celeste Simão para a designação dos representantes para os 
Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas n.º 1, n.º 2 e Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Abrantes – para designação. 
 

36. Proposta da Vereadora Celeste Simão - da Carta Educativa do concelho de Abrantes, 
bem como o parecer do Conselho Municipal de Educação e pronúncia do Ministério da 
Educação – para aprovação e envio à Assembleia Municipal. 
 

37. Proposta da Vereadora Raquel Olhicas para designação do Técnico Superior Diogo Filipe 
Esteves Rego como representante do Município de Abrantes na Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Abrantes, ficando afeto a tempo inteiro a essa função – para 
designação e afetação. 
 

38. Informação sobre o Dia Mundial para a Saúde Mental e Equipa de Dinamizadores/as 
Locais para a Saúde Mental – para conhecimento. 
 

39. Resumo quinzenal dos diversos eventos para as áreas da Cultura e do Turismo – para 
conhecimento  
 

40. Proposta do Vereador Luís Dias para autorizar a utilização do auditório do edifício 
Pirâmide, em Abrantes, mediante a dispensa parcial (50%) do pagamento das taxas 
devidas pela utilização do referido espaço empresa Futrifer para a realização de 9 ações 
de formação interna no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho e Ambiente – para 
autorização. 
 

41. Minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Abrantes e o Agrupamento de 
Escolas Nº 2 de Abrantes, tendo por objetivo o desenvolvimento de atividades de 
interesse educativo, social, e comunitário a desenvolver pelos alunos, que visam a 
aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e sociais, para 
inserção no mundo de trabalho e para a formação ao longo da vida – para aprovação. 
 

42. Resumo quinzenal dos diversos eventos para as áreas do Desporto  e Associativismo– 
para conhecimento  
 

43. Pedido da ESTA - Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia de 
Abrantes, a solicitar a cedência do Castelo de Abrantes e de equipamento com vista à 
realização da Queima das Fitas – para autorização. 
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44. Minuta do protocolo de cedência de instalações a celebrar entre o Município de 

Abrantes e o Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Revelhos, tendo em conta que 
esta associação irá disputar a Liga de Futebol de 11 do INATEL de Santarém e uma vez 
que a Sociedade Recreativa Pró Casais de Revelhos solicitou a rescisão de protocolo de 
cedência de instalações desportivas – para a aprovação. 
 

45. Conta final da empreitada de “Adaptação da Igreja de Santa Maria do Castelo para 
Instalação da Museografia e Arquitetura Expositiva para o Panteão dos Almeida em 
Abrantes”, adjudicada à sociedade adjudicatária HELINVEST. SU. Engenharia e 
Construção, Lda. – para aprovação. 
 

46. Pedido da sociedade comercial Protecnil, adjudicatária da empreitada de 
“Requalificação do Largo 1º de Maio em Abrantes”, a solicitar a liberação faseada da 
caução – para liberação de 60% do valor da caução. 
 

47. Pedido de 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. 
 

48. Pedido da Casa do Benfica de Abrantes para isenção dos custos referentes ao transporte 
em autocarro municipal dos atletas participantes no Europeu Barcelona, de Abrantes 
para o Aeroporto de Lisboa – para dispensa do pagamento das tarifas. 
 

49. Despacho do Presidente da Câmara que autorizou a cedência de 50 grades antimotim, 
à Brigada Mecanizada, sita em Santa Margarida, no âmbito da realização do 
Campeonato Desportivo Militar de Corta-Mato Fase III – para ratificação. 
 

50. Pedidos da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes para transporte de alunos em 
autocarro – pra dispensa do pagamento das tarifas. 

 

51. Vistoria solicitada por Nuno Miguel Rodrigues Martins, para determinação do estado de 
conservação de um imóvel, sito na Avenida 25 de Abril nº.16, em Abrantes – para 
determinação do grau de conservação. 

 

52. Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a alienação por hasta pública de 
azeitona municipal, nos termos do edital nº 36/2021, de 27 de agosto de 2021 – para 
ratificação. 
 

53. Candidatura apresentada pela empresa FC2TEC – Manutenção Industrial à aquisição do 
lote I 68 no Parque Industrial de Abrantes- Zona Industrial Norte, para ampliação da 
unidade que atualmente se encontra em processo final de construção – para aprovação. 
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54. Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a abertura das feiras retalhista e 

grossista no dia 1 de novembro, de forma excecional conforme dispõe Regulamento do 
Comércio não Sedentário, considerando a vontade demostrada por alguns operadores 
– para ratificação. 

 

Abrantes, 29 de outubro de 2021 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


