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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária de 21 de dezembro 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 21 de dezembro 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  
 
 

• Ofício da Assembleia Municipal, que remete as deliberações aprovadas em minuta e os 
respetivos processos relativos à ordem de trabalhos da sessão ordinária daquele órgão 
que decorreu no passado dia 10 de dezembro – para conhecimento. 
 

• Proposta de Deliberação do Vereador Vasco Damas intitulada “Abrantes, Cidade 
Académica e formativa num território educativo de excelência” – para aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que nomeou como Coordenador de Segurança em 
obra da empreitada  de “Requalificação da Escola EB1/JI de Alvega – Abrantes”, 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. 
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• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o PSS – Plano de Segurança e Saúde – 
fase execução – da empreitada de “Requalificação da Escola EB1/JI de Alvega – 
Abrantes”, apresentado pela adjudicatária, JAG ENGENHARIA, LDA., e devidamente 
validado pelo Coordenador de Segurança em Obra – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que nomeou como Coordenador de Segurança em 
obra da empreitada  de “Aterro de Acesso ao Vão 2 e Colocação de Ensecadeiras - Açude 
de Abrantes”, a técnica superior de higiene e segurança no trabalho, Susana Maria 
Ribeiro Ferreira, sendo substituída pelo o técnico superior de higiene e segurança no 
trabalho, Fábio Lourenço Marques, durante os períodos em que o Coordenadora de 
Segurança em Obra, se encontre ausente ou impedida de desenvolver tal função – para 
ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o do PSS – Plano de Segurança e Saúde 
– fase execução da empreitada de “Aterro de Acesso ao Vão 2 e Colocação de 
Ensecadeiras - Açude de Abrantes”, apresentado pela adjudicatária, Construmação, 
Construções e Terraplanagens, Unipessoal, Lda., e devidamente validado pela 
Coordenadora de Segurança em Obra – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que adjudicou o procedimento de  "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)", à empresa 
"HIGH POINT ADMINISTRAÇÃO E FORMAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.", pelo 
montante de 243.000,00€ (duzentos e quarenta e três mil euros), acrescidos do IVA à 
taxa legal em vigor, para o período de vigência do contrato (3 anos) – para ratificação. 
 

• Abertura de procedimento para a decisão de contratar e de autorização da despesa para 
"Aquisição de serviços de manutenção de espaços verdes dos seguintes parques 
urbanos: Aquapolis Sul, Parque Tejo, Aquapolis Norte e Parque Urbano de S. Lourenço" 
pelo prazo de 8 meses, de abril a dezembro de 2022, – para aprovação. 
 

• Abertura de procedimento, decisão de contratar e de autorização da despesa para 
"Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança” ao abrigo do Acordo Quadro para a 
Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança (CLCC/02/2019), celebrado pela Central 
de Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, nomeadamente, Lote 3 - 
Serviços agregados de vigilância e segurança humana e de ligação a central de receção 
e monitorização de alarmes" – para aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que adjudicou a empreitada da obra de “Aterro de 
Acesso ao Vão 2 e Colocação de Ensecadeiras - Açude de Abrantes”, à empresa 
"Construmação, Construções e Terraplanagens, Unipessoal, Lda.", pelo valor de 
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149.758,40€ (cento e quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e oito euros e 
quarenta cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e aprovou a minuta do 
contrato a celebrar com o adjudicatário – para ratificação. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou os 
documentos de habilitação, apresentados pela adjudicatária da empreitada da obra de 
“Aterro de Acesso ao Vão 2 e Colocação de Ensecadeiras - Açude de Abrantes”, 
"Construmação, Construções e Terraplanagens, Unipessoal, Lda." dentro do prazo 
estabelecido cumprindo com os requisitos de habilitação exigidos no convite – para 
ratificação. 
 

• Atribuição de um apoio financeiro no montante de 10.000,00€ (dez mil euros, à Liga dos 
Amigos do Hospital de Abrantes para apoio na aquisição de uma máquina de gestão 
automática de numerário para que não exista contacto direto e imediato com o 
numerário usado no atendimento no bar do Hospital – para aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, aprovou a proposta da Divisão de Cultura e Turismo 
para a fixação de preços para venda de merchandising no MIAA – Museu Ibérico de 
Arqueologia e Arte – para ratificação. 
 

• Proposta de Regulamento Interno dos Fundos Fixos de Caixa para 2022 – para 
aprovação. 
 

• Proposta de Regulamento Interno dos Fundos de Maneio para 2022 – para aprovação. 
 

• Minuta de protocolo a celebrar tendo em vista a cedência do Antigo Jardim de Infância 
de Concavada ao Clube de Caça e Pesca de Alvega e a revogação do protocolo 
atualmente em vigor – para aprovação. 
 

• Minuta de protocolo a celebrar tendo em vista a cedência do edifício da antiga EB de 
Arreciadas ao Clube de Caçadores Reunidos de Arreciadas – para aprovação. 
 

• Nomeação de três representantes para a comissão de acompanhamento no âmbito da 
Transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da ação social – 
para aprovação. 
 

• Pedido do CRIA – Centro de Recuperação e Integração de Abrantes, a solicitar a isenção 
do pagamento de taxas pela cedência do auditório do Edifício Pirâmide, tendo em vista 
a realização de uma Ação de Sensibilização, subordinada ao tema "Violência 
Doméstica", dirigida a beneficiários do Rendimento Social de Inserção, no âmbito do 
Plano de Atividades do Protocolo do Rendimento Social de Inserção – CRIA – para 
autorização. 
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• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que nomeou para 
Diretor de Fiscalização, da empreitada de “Requalificação da Escola EB1/JI de Alvega – 
Abrantes”, o Técnico Superior Fernando Jorge Rente Lopes, Engenheiro, sendo 
substituído nas suas ausências e impedimentos pelo Técnico Superior José Manuel Lucas 
Martins, Engenheiro – para ratificação. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, aprovou o Plano de 
Trabalhos Ajustado, constituído pelos seguintes documentos: Plano de trabalhos; Plano 
de mão de obra; Plano de equipamentos; Plano de pagamentos e Cronograma 
Financeiro, apresentado pela empresa adjudicatário, JAG, Engenharia, Lda., da 
empreitada de “Requalificação da escola EB1/JI de Alvega - Abrantes” – para ratificação. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que nomeou para 
Diretor de Fiscalização, da empreitada de “Aterro de Acesso ao Vão 2 e Colocação de 
Ensecadeiras - Açude de Abrantes”, o Técnico Superior Fernando Jorge Rente Lopes, 
Engenheiro, sendo substituído nas suas ausências e impedimentos pelo Técnico 
Superior Carlos Alberto Simões de Oliveira, Engenheiro – para ratificação. 
 

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, aprovou o Plano de 
Trabalhos Ajustado, constituído pelos seguintes documentos: Plano de trabalhos; Plano 
de mão de obra; Plano de equipamentos; Plano de pagamentos e Cronograma 
Financeiro, apresentado pela empresa adjudicatária, Construmação, Construções e 
Terraplanagens, Unipessoal, Lda., relativo à empreitada de “Aterro de Acesso ao Vão 2 
e Colocação de Ensecadeiras - Açude de Abrantes” – para ratificação. 
 

• Redução da garantia bancária relativa a adiantamento de 30% dos trabalhos contratuais 
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. 
 

• Pedido de vistoria para determinação do estado de conservação de um imóvel, sito na 
Rua Santos e Silva nºs 64, 66, 68 e 70 e Rua do Arcedíago nºs 18 e 20 – Abrantes – para 
determinação. 
 

• Pedido de vistoria para determinação do estado de conservação de um imóvel, sito na 
Rua Maria de Lourdes Pintassilgo, números 3, 5 e 7 e Beco da Amoreira, n.º 16, em 
Abrantes – para determinação. 
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• 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. 
 

Abrantes, 16 de dezembro de 2021 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


