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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 12 de dezembro de 2017 

 

Divulgação da ordem do dia 
 

Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque, 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 12 de dezembro 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  
 

 Proposta de aceitação da doação de duas parcelas de terreno em Pego; a submissão à 
Assembleia Municipal para afetação ao domínio público municipal dessas parcelas de 
terreno; e a alteração oficiosa ao loteamento particular – para aprovação e envio à 
Assembleia Municipal para afetação ao domínio público municipal. 
 

 Proposta de aquisição de prédio rústico na Encosta do Castelo, minuta de escritura de 
compra e venda – para aprovação e delegação de poderes na Presidente da Câmara para 
a sua assinatura. 
 

 Proposta de nomeação de Coordenador de Segurança em Obra na empreitada de 
“Construção do Parque de Estacionamento do Vale da Fontinha em Abrantes” – para 
aprovação. 
 

 Despachos do Vice-Presidente da câmara que aprovaram a retificação ao caderno de 
encargos e os esclarecimentos prestados pelo júri do procedimento em curso para 
fornecimento de Seguros – para ratificação. 
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 Proposta de adjudicação do procedimento em curso para fornecimento de Seguros – 
para adjudicação. 
 

 Despacho do Vice-Presidente da Câmara que aprovou a minuta de contrato de aquisição 
de veículo pesado de passageiro para transporte de crianças – para ratificação do 
despacho de aprovação, com delegação de poderes para a sua assinatura, e de aceitação 
dos documentos de habilitação. 
 

 Proposta de parceria a celebrar entre a ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa e o 
Município de Abrantes, no âmbito do Programa Eco-Escolas – para aprovação. 
 

 Proposta de despesa relativa ao fornecimento de refeições aos músicos da AMA – 
Academia de Músicos de Abrantes, por parte do Centro Social do Pessoal do Município 
de Abrantes, no âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado – para aprovação. 
 

 Listagem dos contratos de aquisição de serviços celebrados ou renovados durante o mês 
de novembro de 2017 – para conhecimento. 
 

 Listagem dos pedidos de dispensa de pagamento das taxas de licenciamento de eventos 
culturais/desportivos/tradicionais apresentados que ainda não foram objeto de 
deliberação – mês de outubro. 
 

 Agrupamento de Escolas nº 2 de Abrantes – pedido de transporte dos alunos que 
integram o programa PIEF, com a dispensa total do pagamento – para aprovar. 
 

 Renovação automática do Protocolo para o desenvolvimento integrado da atividade de 
proteção (aplicação de selantes de fissura) e tratamento dentário no âmbito da saúde 
escolar / saúde oral – para conhecimento. 
 

 Informação acerca da participação do Município de Abrantes no Grupo de Discussão 
para a Reformulação da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas 
– para conhecimento. 
 

 Relatórios de Avaliação Anual decorrentes da execução dos Contratos 
Interadministrativos para os Transportes Escolares estabelecidos com cinco Juntas de 
Freguesia do Concelho – para conhecimento. 
 

 Pedido de dispensa de taxas – utilização do Cineteatro de São Pedro - Associação 
Cultural Palha de Abrantes – Secção de Cinema Espalhafitas – para aprovação. 
 

 Pedido de dispensa de taxas – utilização do Pavilhão Desportivo Municipal de Tramagal 
– Associação de Futebol de Santarém – para aprovação. 
 

 Proposta de redução da garantia bancária relativa adiantamento de 15% dos trabalhos 
contratuais da empreitada de “Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes – Fase 
1 – Recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de S. Domingos” – para 
aprovação. 
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 Plano de Trabalhos Definitivo da empreitada de “Construção da Unidade de Saúde 
Familiar de Rossio ao Sul do Tejo” – para aprovação. 
 

 Entrada de subempreiteiro na empreitada de “Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de 
Abrantes – Fase 1 - Recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de S. 
Domingos” – para aprovação. 
 

 Receção provisória da empreitada de “Requalificação da E.M. 556 entre São Facundo e 
Vale das Mós – Abrantes” – para aprovação. 

 Conta final da empreitada de “Construção de Escultura – A Celebração do Tempo – 
alusiva ao Centenário da Cidade de Abrantes – Rotunda do Quartel” – para aprovação. 
 

 Conta final da empreitada de “Requalificação da cobertura do Pavilhão Desportivo do 
Pego – Abrantes” – para aprovação. 
 

 Conta final da empreitada de “Tratamento dos espaços envolventes ao edifício da 
Unidade de Saúde Familiar de Abrantes” – para aprovação. 
 

 Relação de processos da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, despachados 

pelo vereador João Gomes, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas 

pela Presidente da Câmara – para conhecimento. 
 

 Pedido de carência total do pagamento das rendas – contrato de cedência de exploração 
do Parque Náutico de Recreio e Lazer de Aldeia do Mato – Segredos de Aldeia Nova 
Aventura, Lda. – para aprovação. 
 

 Pedido de dispensa de taxas – utilização do auditório do Parque Tejo – Bloco de 
Esquerda – para aprovação. 
 

 Pedido de dispensa de taxas – utilização do Mercado Criativo – Interact de Abrantes - 
Rotary Club de Abrantes – para aprovação. 
 

 Pedido de dispensa de taxas – utilização do Mercado Criativo – Associação de 
Estudantes da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu – para aprovação. 
 

 

 

Abrantes, 05 de dezembro de 2017 

 

 

 

Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque 

Presidente da Câmara 


