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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 22 de agosto de 2017 

 

Divulgação da ordem do dia 
 

João Carlos Caseiro Gomes, Vice-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 22 de agosto de 2017, com início às 09:30 horas, no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Concelho, 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  
 

 Voto de louvor aos homens e mulheres que lutaram para combater a vaga de incêndios 
– para aprovação. 
 

 Agradecimento a todas as entidades que estiveram envolvidas no combate aos 
incêndios – para aprovação. 
 

 CP - Comboios de Portugal - informa que está a ser preparado o lançamento de uma 
nova oferta ferroviária regional, para transporte de passageiros, a realizar na relação 
Entroncamento – Elvas / Badajoz – para conhecimento. 
 

 Normas de Concurso e Programa de Concurso e constituição do júri - abertura do 
procedimento do Concurso Público para a cedência de exploração dos Quiosques 
situados no Aquapolis – Margem Sul - Rossio ao Sul do Tejo – Abrantes – para ratificação 
do despacho do Vice-Presidente da Câmara. 
 

 Nomeação do Coordenador de Segurança em obra da empreitada de “Requalificação do 
Espaço Público para Criação de Parque Intergeracional no Bairro do Vale de Rãs – 
Abrantes” e aprovação do Plano de Segurança e Saúde – fase execução – da mesma 
empreitada – para ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara. 
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 Nomeação do Coordenador de Segurança em obra da empreitada de “Requalificação do 
Largo 1º de Maio, em Abrantes” – para ratificação do despacho do Vice-Presidente da 
Câmara. 

 

 Informação elaborada pelo Revisor Oficial de Contas, sobre a situação económica e 
financeira do Município, referente ao 1º semestre do ano 2017, que foi já foi também 
remetida à Assembleia Municipal – para conhecimento. 
 

 Autorização da assunção do compromisso plurianual relativo ao procedimento pré-
contratual para "Aquisição de licenças Microsoft", incluindo assistência técnica pelo 
prazo de 3 anos – para remeter à Assembleia Municipal. 
 

 Aceitação e aprovação dos documentos de habilitação entregues pela sociedade 
comercial Protecnil – Sociedade Técnica de Construções, S.A., na qualidade de 
adjudicatária da empreitada de “Requalificação do Largo 1º de Maio em Abrantes" – 
para ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara. 
 

 Minuta do contrato a celebrar entre o Município de Abrantes e a sociedade comercial 
Protecnil – Sociedade Técnica de Construções, S.A., na qualidade de adjudicatária da 
empreitada de “Requalificação do Largo 1º de Maio em Abrantes" – para aprovação. 
 

 Atribuição de auxílios económicos a alunos das escolas EB1 do concelho – ano letivo 
2017/2018 – para aprovação. 
 

 Acordos de Colaboração com vários parceiros locais para dinamização das "Atividades 
de Animação e Apoio à Família" (Jardins de Infância), durante o ano letivo 2017/2018 – 
para aprovação. 
 

 Contratos interadministrativos com a União de Freguesias de Alvega e Concavada e com 
a Junta de Freguesia de Carvalhal, para dinamização de Atividades de Animação e de 
Apoio à Família no Pré-Escolar, para o ano letivo 2017/2018 – para aprovação e envio à 
aprovação da Assembleia Municipal. 
 

 Adenda ao contrato celebrado entre o Município de Abrantes e Maria Cristina Penedo 
Louro, concessionária do Quiosque do Largo 1º de Maio – para aprovação. 
 

 Relatório do Rotary Club de Abrantes relativo à atribuição de bolsas de estudo para o 
ensino superior, relativo ao ano letivo 2016/2017, no âmbito do protocolo celebrado – 
para conhecimento. 
 

 Informação acerca do processo de acolhimento de refugiados e da parceria celebrada 
nesse âmbito com a Cruz Vermelha Portuguesa, Associação Humanitária de Abrantes e 
Tomar – para conhecimento. 
 

 Informação alusiva à 14ª reunião do Conselho Municipal de Educação de Abrantes, 
realizada no dia 31 de julho de 2017 – para conhecimento. 
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 Informação relativa ao I Relatório de Avaliação do Projeto Educativo Municipal, 
produzido pela Equipa do Observatório PEM – para conhecimento. 
 

 Agradecimento – Diretor de Turma do Programa Integrado de Educação e Formação — 
PIEF – realização de um estágio vocacional – para conhecimento. 
 

 Resposta da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a autorização 
excecional de funcionamento da Escola EB de Concavada para o ano letivo 2017/2018 – 
para conhecimento. 
 

 Minuta do protocolo a estabelecer e quadro com referência às associações de pais, 
juntas de freguesia e agrupamentos de escolas parceiros, no âmbito da Componente de 
Apoio à Família (CAF) – para aprovação e envio à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

 Prorrogação por mais um ano do projeto Bairro ConVida – para aprovação. 
 

 Dispensa do pagamento de taxas – utilização do Cineteatro São Pedro, no próximo dia 
9 de dezembro de 2017, para a realização de musical de Natal - Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus Pentecostal – para aprovação. 
 

 Empreitada de "Instalação da Loja do Cidadão de Abrantes em Edifício Municipal” - 
retificação das peças e alteração do prazo para apresentação das propostas – para 
ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara. 
 

 Dispensa do pagamento - utilização do autocarro municipal, no próximo dia 5 de 
setembro de 2017, pelo Rotary Clube de Abrantes – para aprovação. 
 

 Listagem de processos da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, despachados 
pelo vereador João Gomes – para conhecimento. 
 

 Aprovação de candidatura do estabelecimento designado por “Koker” – Ana Nunes da 
Silva – Pronto a vestir, Sociedade Unipessoal, Lda. ao programa “+Comércio no Centro”, 
de acordo com o previsto no respetivo regulamento – para conhecimento. 
 

 Comparticipação das despesas assumidas pelos SMA – Serviços Municipalizados de 
Abrantes em substituição do Município – para aprovação. 
 

 

Abrantes, 16 de agosto de 2017 

 

João Carlos Caseiro Gomes  

Vice-Presidente da Câmara 

 


