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Publicitação de deliberações da Câmara Municipal

Reunião ordinária de 10 de janeiro de 2023

Manuel Jorge Valamatos, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, torna público, nos 
termos do artigo 56- do Regime Jurídico das Autarquias Locais, anexo à Lei n- 75/2013, de 12 
de setembro, que a Câmara Municipal reuniu no dia 10 de janeiro de 2023, pelas 09:30 horas, 

tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o 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 - por unanimidade, ratificado.

• Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - por unanimidade, aprovado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que nomeou como Coordenadora de Segurança em obra 
da empreitada de "Restauro, Reabilitação, Remodelação e Ampliação do edifício do Cineteatro 
São Pedro em 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 a Coordenadora de Segurança em Obra, 
se encontre ausente ou impedida de desenvolver tal função - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o Plano de Segurança e Saúde respeitante à 
empreitada de "Restauro, Reabilitação, Remodelação e Ampliação do edifício do Cineteatro 
São Pedro em Abrantes", validado pela Coordenadora de Segurança em obra da referida 
empreitada, a técnica superior de higiene e segurança no trabalho, Susana Maria Ribeiro 
Ferreira - por unanimidade, ratificado.

• Reversão do imóvel cedido em direito de superfície em 2011, sito na Rua da Eira, em Bioucas, 
à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Souto - por unanimidade, aprovado.

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou o processo 
relativo à concessão de espaço público com painéis publicitários (nas dimensões de 8mx3m e 
de 4mx3m), através de hasta pública - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a despesa no montante de 500,00€ 
(quinhentos euros), para atribuição de apoio ao "Tramagal Sport União", pela participação do 
atleta Octávio Vicente no Campeonato do Mundo de XTERRA, no dia 1 de outubro de 2022, 
em Itália - por unanimidade, ratificado.
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• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a despesa no montante de 250,00€ 
(duzentos e cinquenta euros), para atribuição de apoio ao "Tramagal Sport União", pela 
participação do atleta Octávio Vicente no Campeonato Europeu de Xterra, no dia 13 de agosto 
de 2022, na Chéquia - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a despesa, no montante de 2.500,00€ (dois 
mil e quinhentos euros), para atribuição de apoio à "Casa do Benfica de Abrantes", tendo em 
conta a participação no Campeonato do Mundo de Biatle&Triatle disputado na Ilha da Madeira 
e no Campeonato do Mundo de LaseRun disputado em Lisboa - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o pedido de comparticipação de despesa 
apresentado pela CIMT, relativa ao projeto, designado por "Educação Excelência no Médio 
Tejo" - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o pedido de comparticipação de despesa 
apresentado pela CIMT, no montante de 16.958,87€, relativa ao projeto "Melhoria da 
Mobilidade no Médio Tejo" - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o pedido de comparticipação de despesa 
apresentado pela CIMT, no montante de 4.692,76€, relativa ao projeto, designado por 
"Afirmação Territorial do Médio Tejo" - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aceitou os documentos de habilitação apresentados 
pelos adjudicatários do procedimento aberto 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" e autorizou a notificação e disponibilização dos mesmos na 
plataforma de contratação eletrónica - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, autorizou a dispensa parcial do pagamento das taxas 
devidas pela utilização de sala do Estádio Municipal de Abrantes para Formação Profissional, 
entre os dias 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2023 - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a despesa, no montante de 2.500,00€ (dois 
mil e quinhentos euros), para atribuição de apoio à "Aventurirequinte - Associação", no âmbito 
da realização da prova da "4 Prova da Taça de Portugal de Ciclocrosse" - por unanimidade, 
ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a despesa no montante de 159,90€ (cento e 
cinquenta e nove euros e noventa cêntimos), para atribuição de apoio à Cruz Vermelha 
Portuguesa - Centro Humanitário de Abrantes/Tomar, por danos causados em tenda que 
haviam disponibilizado ao Município aquando da realização do Festival da Juventude - por 
unanimidade, ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a despesa no montante de 1.500,00€ (mil e 
quinhentos euros), para atribuição de apoio, no valor de 500€ (quinhentos euros), a cada uma 
das instituições de solidariedade social ( Santa Casa da Misericórdia de Abrantes - Lar e Centro 
de Dia; Centro Social Interparoquial de Abrantes - Domus Pacis e Centro Social de Alferrarede
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- Centro de Dia) que colaboraram na iniciativa Correio de Natal 2022 - por unanimidade, 
ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a nova versão do Programa de Procedimento 
para "Aquisição de serviços de limpeza para as unidades de saúde", uma vez que se encontrava 
em falta cláusula relativa à prestação de caução, tendo-se procedido à sua inclusão - por 
unanimidade, ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a proposta de preço de 20,00€ (preço de 
capa), para venda do livro "Casa de Abrantes, Crónicas de resistência", da autoria do jornalista 
José Manuel Fernandes - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a adjudicação do procedimento para 
"Aquisição de energia elétrica para diversas instalações municipais ao abrigo do Acordo 
Quadro para Fornecimento de Eletricidade em Regime de Mercado Livre CPCC/05/2020 da 
Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - Lote 1 - Baixa Tensão 
Normal (BTN)", à firma "LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, LDA." - para ratificação.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aceitou os documentos de habilitação apresentados 
pelos adjudicatários do procedimento aberto para "Aquisição de energia elétrica para diversas 
instalações municipais ao abrigo do Acordo Quadro para Fornecimento de Eletricidade em 
Regime de Mercado Livre CPCC/05/2020 da Central de Compras da Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo - Lote 1 - Baixa Tensão Normal (BTN)" e autorizou a notificação 
e disponibilização dos mesmos na plataforma de contratação eletrónica - por unanimidade, 
ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou adjudicação do procedimento para 
"Aquisição de energia elétrica para diversas instalações municipais ao abrigo do Acordo 
Quadro para Fornecimento de Eletricidade em Regime de Mercado Livre CPCC/05/2020 da 
Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - Lote 2 - Baixa Tensão 
Especial (BTE)", à firma "LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, LDA." - por unanimidade, 
ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aceitou os documentos de habilitação apresentados 
pelos adjudicatários do procedimento aberto para "Aquisição de energia elétrica para diversas 
instalações municipais ao abrigo do Acordo Quadro para Fornecimento de Eletricidade em 
Regime de Mercado Livre CPCC/05/2020 da Central de Compras da Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo - Lote 2 - Baixa Tensão Especial (BTE)" e autorizou a notificação 
e disponibilização dos mesmos na plataforma de contratação eletrónica - por unanimidade, 
ratificado.

• Despacho do Presidente da Câmara, que aprovou adjudicação do procedimento para 
"Aquisição de energia elétrica para diversas instalações municipais ao abrigo do Acordo 
Quadro para Fornecimento de Eletricidade em Regime de Mercado Livre CPCC/05/2020 da 
Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - Lote 3 - Média Tensão 
(MT)", à firma "LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, LDA." - por unanimidade, 
ratificado.
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• Despacho do Presidente da Câmara, que aceitou os documentos de habilitação apresentados 
pelos adjudicatários do procedimento aberto para "Aquisição de energia elétrica para diversas 
instalações municipais ao abrigo do Acordo Quadro para Fornecimento de Eletricidade em 
Regime de Mercado Livre CPCC/05/2020 da Central de Compras da Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo - Lote 3 - Média Tensão (MT)", à firma "LUZBOA - 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, LDA." e autorizou a notificação e disponibilização dos 
mesmos na plataforma de contratação eletrónica - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a despesa para 
o lançamento da empreitada obra "Requalificação de Linhas de Água - Abrantes / Reabilitação 
da Rede Hidrográfica da Ribeira de Rio de Moinhos" - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a proposta de 
Regulamento Interno dos Fundos Fixos de Caixa para 2023 - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a proposta de 
Regulamento Interno dos Fundos de Maneio para 2023 - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou o pedido de 
comparticipação apresentado pelo Centro Social do Pessoal do Município, relativo às despesas 
incorridas com Magusto e Festa de Natal 2022 - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a despesa para 
candidaturas em análise e outras que venham a surgir durante o ano 2023, no âmbito do 
"Programa de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos" - por unanimidade, ratificado.

• Fixação dos dias de pagamento dos vencimentos aos trabalhadores do Município, para o ano 
de 2023 - por unanimidade, aprovado.

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou o mapa de 
fluxos de caixa do ano 2022, uma vez que os fundos disponíveis para janeiro têm de ser 
calculados até dia 5 de janeiro de 2023 e enviados à DGAL até dia 10 de janeiro de janeiro de 
2023 - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a minuta do 
protocolo específico a celebrar entre o Município de Abrantes e o CRIA - Centro de 
Reabilitação e Integração de Abrantes, cujo objeto é a celebração e acompanhamento dos 
contratos de inserção dos beneficiários do rendimento social de inserção (RSI), no concelho de 
Abrantes, que prevê o montante de 105.093,00€, a transferir para o CRIA em tranches mensais 
iguais - por unanimidade, ratificado.

• Procedimento tendente à elaboração do regulamento do SAAS, determinando que os serviços 
competentes procedam ao respetivo desenvolvimento em conformidade com quadro legal 
aplicável - por unanimidade, aprovado.

• Plano de trabalhos ajustado para execução dos trabalhos complementares da empreitada de 
"Requalificação, reabilitação, remodelação e ampliação do Edifício Carneiro em Abrantes para 
a instalação do Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida" - por unanimidade, 
aprovado.
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• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a nomeação 
para Diretor de Fiscalização da empreitada de "Restauro, Reabilitação, Remodelação e 
Ampliação do edifício do Cineteatro São Pedro em Abrantes", o Técnico Superior Fernando 
Jorge Rente Lopes, engenheiro, sendo substituído nas suas ausências e impedimentos pela 
Técnica Superior Sandra Maria de Jesus Oliveira Matias, engenheira - por unanimidade, 
ratificado.

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou o Projeto de 
Execução de "Requalificação da Escola EB1 N.s 2 para instalação de Creche em Abrantes" - por 
unanimidade, ratificado.

• Proposta de decisão sobre o pedido de receção provisória (parcial), relativa às obras de 
urbanização do loteamento tituladas pelo alvará 02/2022, sito na Avenida D. João I, em 
Abrantes, requerida por Isatel -Sociedade de Construções, Lda. - por unanimidade, aprovado.

• Candidatura apresentada ao abrigo do Programa + Comércio, pela empresa Joga & Brinca 
Sociedade Unipessoal Lda., do estabelecimento designado por "Joga & Brinca" - por 
unanimidade, aprovado.

• Candidatura apresentada ao abrigo do Programa + Comércio pelo empresário Luís Alberto Dias 
Gonçalves Fernandes relativamente ao estabelecimento designado por "Concelho de 
Abrantes" - por unanimidade, aprovado.

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a candidatura 
apresentada pela empresa Canguru Foods Lda, com vista à instalação da sua atividade em 
Abrantes, para o desenvolvimento do projeto Bios MCN (Medicai Cannabis Nurseries) - um 
fornecedor business-to-business (B2B) de clones de canábis "true-to-type" (T2T) e, para a qual, 
pretende a aquisição da Parcela B, Zona Industrial Sul" para posterior construção da sua 
unidade produtiva e laboratorial, prevendo a criação de 25 a 30 postos de trabalho até ao ano 
de 2028 - por unanimidade, ratificado.

• Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a retificação 
das Normas aprovadas para a Feira de S. Matias, nomeadamente no número 9 do artigo 159, 
que por lapso de escrita, foi indicado que "os lugares da Feira de S. Matias 2023 que não forem 
atribuídos serão objeto de novo sorteio, em que poderão participar os candidatos presentes..." 
sendo retificado para: "os lugares da Feira de S. Matias 2023 que não forem atribuídos serão 
objeto de novo procedimento de basta pública, em que poderão participar os candidatos 
presentes..." mantendo-se a restante parte do parágrafo - por unanimidade, ratificado.

• Delegação no Conselho de Administração dos SMA a competência, que detém, para autorizar 
a despesa e demais procedimentos administrativos relativos ao procedimento de aquisição de 
energia elétrica em média tensão (MT) - por unanimidade, aprovado.

• Delegação no Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Abrantes a 
competência, para autorização da despesa e demais procedimentos administrativos relativos 
ao procedimento de aquisição de combustível (gasóleo + gasolina), para as viaturas e outros 
equipamentos dos SMA - por unanimidade, aprovado.
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Da reunião foi lavrada ata, que se encontra aprovada em minuta, com exceção das 
intervenções dos elementos do executivo não determinantes de deliberação.

O conteúdo integral das intervenções, dos assuntos sobre os quais foi tomado conhecimento 

e das deliberações, que aqui se apresentam resumidas, constará da respetiva ata que poderá 
ser consultada no site da Câmara Municipal e nos serviços municipais logo após a sua 

aprovação na íntegra e assinatura.

E para constar se publica o presente Edital, o qual vai ser afixado nos lugares do costume.

I de 2023
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