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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 14 de fevereiro de 2018 

 

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 14 de fevereiro de 2018, com início às 14:30 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 do Vereador Rui Santos para realização de uma conferência acerca da 
qualidade e quantidade da água no leito do rio Tejo – para aprovação. 
 

 ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – posição relativa à Defesa da 
Floresta Contra Incêndios – redes secundárias de faixas de gestão de combustível – para 
conhecimento. 
 

 Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea – exercício anual da Força Aérea "REAL 
THAW 18" - entre os dias 28 de janeiro e 09 de fevereiro de 2018, na Base Aérea Nº 5, 
Monte Real – para conhecimento. 
 

 Grupo Parlamentar do PCP – Partido Comunista Português – Projeto de Resolução Nº 
1193/XIII/3ª, que "Recomenda ao Governo que assegure sem restrições o acesso de 
todos os municípios aos fundos comunitários para investimentos no Ciclo Urbano da 
Água” – para conhecimento.  
 

 Grupo Parlamentar "Os Verdes" – dá conta da pergunta dirigida ao Ministério do 
Ambiente, pelos deputados daquele grupo, sobre o manto de espuma no rio Tejo, na 
zona de Abrantes” – para conhecimento. 
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 Correspondência da Fundação Cuidar o Futuro – agradece a presença e colaboração na 
iniciativa de lançamento do projeto “Ouvir o Presente, Cuidar o Futuro: Homenagear 
Maria de Lourdes Pintasilgo” – para conhecimento. 
 

 Agrupamento 172 de Abrantes do CNE – Corpo Nacional de Escutas - agradece o apoio 
à atividade III Feira das Sopas organizada por aquele agrupamento – para conhecimento. 
 

 Despachos da Presidente da Câmara que aprovaram a emissão de pareceres 
desfavoráveis a pedidos de autorização prévia apresentados ao ICNF – Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, para ações de (re)arborização – para 
ratificação – 2 processos. 
 

 Despachos da Presidente da Câmara que aprovaram a emissão de pareceres favoráveis 
a pedidos de autorização prévia apresentados ao ICNF – Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P, para ações de (re)arborização – para ratificação – 6 
processos. 
 

 Proposta de revisão do Mapa de Pessoal de 2018 – para aprovação e envio à Assembleia 
Municipal. 
 

 Pedido apresentado por Abel da Silva Pinto, alegando insuficiência económica, para a 
dispensa de pagamento da taxa devida pela emissão, a seu pedido, de certidão de 
contagem de dias de serviço – para dispensar o pagamento da taxa. 
 

 Proposta de alteração à Tabela do Regulamento e Tabela de Taxas do Município - para 
aprovação e envio à Assembleia Municipal. 
 

 Proposta de alteração ao Regulamento do Orçamento Participativo de Abrantes - para 
aprovação e envio à Assembleia Municipal. 
 

 Assunção de compromisso plurianual para a abertura de procedimento pré-contratual 
para “Aquisição de Serviços de limpeza dos Edifícios Municipais” Abrantes - para 
aprovação e envio à Assembleia Municipal. 
 

 Relatório Final do júri e proposta de adjudicação do procedimento de “Aquisição de 
Licenças Microsoft” – para aprovação. 
 

 Comparticipação do Município nos projeto da CIMT – Comunidade Intermunicipal do 
Médio Tejo: "Portugal 2020 – Apoio à Contratualização”, "Desenvolvimento de Sistema 
de Gestão Territorial”, “Educação de Excelência no Médio Tejo”, "Modernização 
Administrativa no Médio Tejo” (componente “Enterprise Agreement”) e "Melhoria da 
Mobilidade no Médio Tejo” (componente Transporte a Pedido)  – para aprovação. 
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 Pedido apresentado pela Informática El Corte Inglês, S.A., no âmbito do Contrato nº 
7/2015 – Contrato de aquisição de serviços para manutenção do software Microsoft – 
para aprovação. 
 

 Proposta de anulação de dívidas prescritas constantes em listagem – para aprovação. 
 

 Pedido do Secretariado Diocesano da Família que solicita a cedência gratuita do 
Cineteatro de São Pedro, em Abrantes, no dia 27 de janeiro de 2018, com vista à 
realização das Jornadas Diocesanas da Família – para dispensa do pagamento das taxas. 
 

 Pedido de pernoita nas instalações da Cidade Desportiva de Abrantes, no dia 10 de maio 
de 2018, apresentado por António Pinto, em representação de um grupo de cerca de 50 
peregrinos de Portalegre – para aprovação. 
 

 Associação de Natação da Madeira (ANMAD) – agradece todo o apoio disponibilizado 
pela organização da XXVI Taça Vale do Tejo, realizado no dia 27 de janeiro de 2018 – 
para conhecimento. 
 

 Plano de Trabalhos Definitivo da empreitada de “Igreja de São Vicente, Abrantes – 
Beneficiação Exterior” – para aprovação 
 

 Proposta de nomeação de Diretora de Fiscalização da empreitada de “Requalificação do 
Largo 1º de Maio em Abrantes” e a sua substituição – para aprovação. 
 

 Despacho de nomeação de Diretora de Fiscalização da empreitada de ““Instalação da 
Loja do Cidadão de Abrantes em edifício municipal” e a sua substituição – para 
ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara. 
 

 Pedidos da adjudicatária da empreitada de “Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de 
Abrantes – Fase 1- Recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de S. 
Domingos”, para entrada de subempreiteiros – 2 pedidos – para aprovação. 
 

 Pedido de prorrogação do prazo da empreitada “Construção de Unidade de Saúde 
Familiar de Rossio ao Sul do Tejo - Abrantes”, solicitado pela empresa adjudicatária – 
para aprovação. 
 

 Pedido de licença da alteração do loteamento nº 13/1990 - Quinta do Bom Sucesso, 
Alferrarede Velha, Abrantes, requerido por Bernardo Rodrigues de Almeida – para 
aprovação. 
 

 Licenciamento relativo a alteração e ampliação de edifício destinado a Lar de Idosos, no 
Largo D. Joana Soares Mendes, na União das Freguesias de São Miguel do Rio Torto e 
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Rossio ao Sul do Tejo, em Abrantes - Centro Social Paroquial de Rossio ao Sul do Tejo – 
para declaração de caducidade, com a necessária audiência prévia. 
 

 Operação de loteamento com obras urbanização, na Rua José Saramago, em Abrantes 
– Construforte – Sociedade de Construções e Empreitadas, Lda. – para declaração de 
caducidade, com a necessária audiência prévia. 
 

 Notas interpretativas relativas a algumas normas do Regulamento do PUA – Plano de 
Urbanização de Abrantes que têm suscitado algumas dúvidas na sua prossecução – para 
conhecimento. 
 

 Candidatura apresentada pela empresa H. JDP – Alimentar, Lda. a apoio financeiro 
previsto no Regulamento de apoio à criação de emprego qualificado no Tecnopolo do 
Vale do Tejo – para indeferir, com a necessária audiência prévia. 
 

 Serviços Municipalizados de Abrantes – pedido de autorização para inicio de 
procedimento para fornecimento de eletricidade em baixa tensão normal (BTN) por 
parte dos SMA – para autorização e envio à Assembleia Municipal. 
 

 Listagem de compromissos plurianuais assumidos pela Presidente da Câmara, ao abrigo 
da delegação de competências de 24 de novembro de 2017 da Assembleia Municipal – 
para conhecimento e envio à Assembleia Municipal. 
 
 

Abrantes, 07 de fevereiro de 2018 

 

 

 

Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque 

Presidente da Câmara 


