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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 08 de fevereiro de 2022 

 

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 08 de fevereiro de 2022, 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 Deliberação do Vereador Vasco Damas, intitulada “Abrantes, Território 
Amigo da Pessoa Idosa e da Coesão Intergeracional” – para decisão. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a emissão de parecer favorável 
relativo ao pedido de autorização prévia para a ação de rearborização, eucalipto-
comum, apresentado no ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 
I.P. 1 processo – para ratificação. 
 

• Plano de Trabalho com Riscos Especiais, referente aos trabalhos na cobertura 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. 
 

• Proposta de fixação de preço de 25,00€, incluindo IVA, para venda da publicação "João 

Carrilho da Graça" – para aprovação. 
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• Despesa no valor de 98,89€, para comparticipação das despesas apresentadas pelo 

Agrupamento de Escolas nº 1 do Abrantes, relativas ao pagamento dos domínios de 

internet que se encontram a ser utilizados – para aprovação. 
 

• Despesa no montante de 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros), para atribuição de 

apoio à Federação de Triatlo de Portugal no âmbito da realização do evento “Duatlo de 

Abrantes – João Campos” – para aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o valor de 70,00€ (setenta euros), para 

inscrição da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes (EPDRA) no 

projeto Eco-Escolas, conforme já havia sido efetuado para as restantes escolas – para 

ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a despesa para candidaturas em 

análise e outras que venham a surgir durante o ano 2022, no âmbito do "Programa de 

Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos" – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a adjudicação da empreitada da obra 

de “Reabilitação da Escola Básica e Secundária Octávio Duarte Ferreira em Tramagal – 

Abrantes, à firma "MWT - Metalworking Technologies, Lda." – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou os documentos de habilitação 

apresentados pelo adjudicatário do procedimento aberto para “Prestação de Serviços 

na Área de Seguros", e autorizou a notificação e disponibilização dos mesmos na 

plataforma de contratação eletrónica – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aceitou as alterações propostas à garantia 

bancária, nos termos apresentados pela entidade adjudicatária para “Prestação de 

Serviços na Área de Seguros" – para ratificação. 
 

• celebração de Contratos Interadministrativos com as juntas de freguesia do concelho, 

cujo objeto é a realização de obras nas freguesias, que ascendem a 965.439,00€ - 

submeter à Assembleia Municipal para autorização. 
 

• Início do procedimento tendente à criação de um Regulamento para o Funcionamento 

e Gestão dos Refeitórios dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da 

Responsabilidade da Câmara Municipal de Abrantes – para aprovação. 
 

• Relatório anual da medida Fundo e Apoio e Emergência Social – 2021 – para 

conhecimento. 
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• Informação da Divisão do Desenvolvimento Social, no âmbito da monitorização do Plano 

Municipal para a Cidadania, Igualdade de Género e não Discriminação relativa ao ano 

de 2021 – para conhecimento. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 08 a 22 de 

fevereiro de 2022, no âmbito do plano de atividades para 2022, para as áreas da Cultura 

e do Turismo -para conhecimento. 
 

• Resumo quinzenal dos diversos eventos, a levar a efeito no período de 08 a 21 de 

fevereiro de 2022, no âmbito do plano de atividades para 2022, para as áreas do 

Desporto e Associativismo – para conhecimento. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o empréstimo dos seguintes materiais 

solicitados pela Brigada Mecanizada, para a realização do Campeonato Desportivo 

Militar de Corta-Mato, no dia 8 de fevereiro de 2022 – para ratificação. 
 

• Conta final da empreitada de “Repavimentação da Av. Dr. António Augusto da Silva 

Martins e da Av. Henrique Augusto da Silva Martins em Rossio ao Sul do Tejo – 

Abrantes”, adjudicada à empresa Construções JJR & Filhos, S.A. – para aprovação. 
 

• Conta final da empreitada de “Repavimentação e Sinalização Horizontal da Av. D. João 

I. - Abrantes”, adjudicada à empresa Contec - Construção e Engenharia, S.A. – para 

aprovação. 
 

• Pedido da sociedade comercial Contec – Construção e Engenharia, S.A, adjudicatária da 

empreitada de “Requalificação da E.M. 546-1 entre Carvalhal e Souto e do ramal de 

ligação da E.N. 358 a Carvalhal”, para liberação faseada da caução – para aprovação. 
 

• PPedido da sociedade comercial Contec – Construção e Engenharia, S.A, adjudicatária 

da empreitada de “Requalificação do C.M. 1208-1 entre o C.M. 1208 e Água das Casas”, 

para liberação faseada da caução – para aprovação. 
 

• Pedido da sociedade comercial SISFOZ, Lda., adjudicatária da empreitada de “Instalação 

da Loja de Cidadão de Abrantes em Edifício Municipal", para liberação faseada da 

caução – para aprovação. 
 

• Pedido de prorrogação do prazo para conclusão da empreitada de “Requalificação e 

Ampliação do Colégio de Nossa Senhora de Fátima em Abrantes para Instalação do 

Centro Escolar de Abrantes” -para aprovação. 
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• Proposta para empreitada de “Restauro, Reabilitação, Remodelação e Ampliação do 

edifício do Cineteatro São Pedro em Abrantes” – para aprovação. 
 

• Declaração da caducidade do licenciamento referente à construção de um muro de 

vedação, na Rua de São José, lote 8, em Alvega, Abrantes – para aprovação. 
 

• Declaração da caducidade do licenciamento referente à construção de um muro de 

vedação, na Rua de São José, lote 7, em Alvega, Abrantes – para aprovação. 
 

• Vistoria para determinação do estado de conservação de um imóvel, sito na Rua Luís de 

Camões, nº 6, em Abrantes – para determinação. 
 

• Proposta de decisão referente à Operação de Loteamento com Obras de Urbanização – 

Avenida D. João I / Abrantes, requerida por “ISATEL – Sociedade de Construções, Lda. – 

para aprovação. 
 

• Candidatura apresentada ao abrigo do Programa + Comércio, pela empresária Daniela 

Burde, do estabelecimento designado por “Bucataria lui Flor” – para aprovação. 
 

• Prorrogação do prazo de exploração do Quiosque situado na Praça da República, por 

mais 1 ano – para aprovação. 
 

• Candidatura apresentada pela empresa Momsteel S.A., tendo em vista a criação de 

condições que permitam iniciar a sua 3.ª fase de expansão – para aprovação. 
 

• Proposta para que a Divisão de Sistemas de Informação (DSI) seja unidade orgânica 

responsável pelo Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço do Município de 

Abrantes e também dos Serviços Municipalizados de Abrantes (SMA) – para aprovação. 
 
 
 

Abrantes, 04 de fevereiro de 2022 

 

Manuel Jorge Valamatos 

Presidente da Câmara 


