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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 15 de maio de 2018 

 

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 15 de maio de 2018, 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 do Vereador Rui Santos – regulamento do “Programa de Apoio à Natalidade” 
– para aprovação. 
 

 Minuta de protocolo a celebrar com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, IP, (ARSLVT, IP) – estabelecer as condições de apoio à instalação de uma 
Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) no concelho de Abrantes – para aprovação. 
 

 Minuta de contrato de arrendamento a celebrar para instalação de uma Unidade de 
Cuidados na Comunidade (UCC) no concelho de Abrantes – para aprovação. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara que aprovou o protocolo a celebrar 
com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – realização de intervenções de 
regularização de linhas de água no concelho, afetadas pelos incêndios do ano 2017 – 
para conhecimento. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara que aprovou a emissão de parecer 
desfavorável relativo a pedido de autorização prévia para ação de (re)arborização 
apresentados ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P – para 
ratificação – 1 processo 
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 Despachos do Vereador e Vice-Presidente da Câmara que aprovaram a emissão de 
parecer favorável relativo aos pedidos de autorização prévia para ações de 
(re)arborização apresentados ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P – para ratificação – 3 processos 
 

 Proposta de nomeação do Coordenador de Segurança em obra da empreitada de 
“Requalificação e ampliação do Colégio de Nossa Senhora de Fátima em Abrantes para 
instalação do Centro Escolar de Abrantes” – para nomeação. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou o plano 
de segurança em obra da empreitada de “Instalação da Loja do Cidadão de Abrantes em 
Edifício Municipal” – para ratificação. 
 

 Proposta de fixação do número máximo anual de eventos em estabelecimentos de 
restauração e bebidas, para se considerar não haver carácter de continuidade no que 
diz respeito à aplicabilidade do licenciamento de recintos de diversão provisória – para 
aprovação. 
 

 Correspondência do Tribunal de Contas - homologação das contas relativas ao exercício 
de 2014 da Câmara Municipal de Abrantes e dos Serviços Municipalizados e da 
recomendação emitida no sentido de se informar o Conselho de Administração dos SMA 
para proceder à atualização da NCI – Norma de Controlo Interno – para conhecimento. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara sobre o Fornecimento de energia 
elétrica para diversas instalações municipais ao abrigo do Acordo Quadro em regime de 
mercado livre CPCC/05/2016 da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do 
Médio Tejo – Lote 2 – Baixa Tensão Especial” – para ratificação. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara que aprovou a abertura de 
procedimento para “Instalação da Rede Secundária de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios – Faixa de Gestão de Combustível” – para ratificação. 
 

 Minuta de protocolo com a Associação de Agricultores dos Concelhos de Abrantes, 
Constância, Sardoal e Mação, que tem por objeto o financiamento de uma equipa de 
sapadores florestais – para aprovação. 
 

 Minuta de protocolo com a Associação de Ciclismo de Santarém, para realização do 
“Downhill Urbano Cidade de Abrantes”, no dia 16 de junho de 2018, durante as Festas 
de Abrantes – para aprovação. 
 

 Proposta de atribuição de apoio financeiro à Alubox XXI, para fazer face aos prémios 
definidos no âmbito da realização do Concurso Nacional de Saltos de Abrantes – 
Hipismo, integrado nas Festas de Abrantes 2018 – para aprovação. 
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 Proposta para se acionar a caução prestada no âmbito do contrato de cedência do 
quiosque no Largo 1º de Maio, em Abrantes, por parte anterior cessionária – para 
aprovação. 
 

 Proposta de assunção do reembolso aos fundos de maneio atribuídos a dois 
trabalhadores – para aprovação. 
 

 Proposta de designação de trabalhadora do Serviço de Ação Social da Divisão do 
Desenvolvimento Social como representante do Município de Abrantes no Núcleo Local 
de Inserção, da Medida do Rendimento Social de Inserção – para aprovação. 
 

 Informação alusiva à realização de ação de sensibilização para a Prevenção de Maus-
Tratos na Infância – “Campanha Laço Azul”– para conhecimento 
 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito, no âmbito do plano de 
atividades para 2018 dos serviços municipais – para conhecimento. 
 

 Pedido da Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes de 
apoio para a realização da ESTA Queima, nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2018 – para 
aprovação. 
 

 Pedido do Agrupamento 697 do CNE – Corpo Nacional de Escutas para utilização 
quiosque do Aquapolis Margem Sul para apoio à XV Escapadinha dos Mourões, nos dias 
18, 19 e 20 de maio de 2018 – para autorização. 
 

 Proposta de nomeação do Diretor de Fiscalização da empreitada de “Requalificação e 
ampliação do Colégio de Nossa Senhora de Fátima em Abrantes para Instalação do 
Centro Escolar de Abrantes” – para nomeação. 
 

 Pedido de adiantamento da sociedade Comercial Diamantino Jorge & Filho, S.A., 
adjudicatária da empreitada de “Construção do Parque de Estacionamento do Vale da 
Fontinha em Abrantes” – para aprovação. 
 

 Pedido da adjudicatária da empreitada de “Requalificação do Largo 1º de Maio em 
Abrantes” para restituição do valor retido no pagamento do auto de medição nº 1 – para 
restituição. 
 

 Proposta de restituição de valor retido à 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 restituição. 
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 Proposta de restituição de valor retido à adjudicatária da empreitada de “Requalificação 
do C.M. 1208-1 entre o C.M. 1208 e Água das Casas” – para restituição. 
 

 Auto de receção provisória da empreitada de “Caminho Municipal nº 1213, que liga 
Amoreira a Martinchel – reparação de anomalias” – para aprovação. 
 

 Auto de receção provisória da empreitada de “Requalificação da Rua da Fonte, em 
Matagosinha – Carvalhal” – para aprovação. 
 

 Pedido do apresentado pelo Clube Orientação e Aventura, - utilização do autocarro 
municipal, para o transporte de atletas entre o Tecnopolo e o Estádio Municipal, no 
âmbito da participação na Prova Corvus Trail – para dispensa do pagamento. 
 

 Listagem de processos de obras despachados pelo vereador João Gomes ao abrigo da 
subdelegação de competências – para conhecimento. 
 

 Candidatura da empresa Logical Minds, Unipessoal, Lda., ao Programa de Apoio à 
Criação de Apoio Qualificado – para aprovação. 
 

 Candidatura da empresa Tectania – Tecnologia Automóvel, Lda. à aquisição da parcela 
B do Parque Industrial de Abrantes, de acordo com o disposto no Regulamento de Venda 
e Instalação de Lotes/Parcelas no Parque Industrial de Abrantes – para aprovação. 
 

 Candidatura da empresa Tectania – Tecnologia Automóvel, Lda. ao Regulamento de 
“Projetos Empresariais” que se traduz no reconhecimento do projeto enquanto projeto 
empresarial de interesse municipal e concessão de apoios de natureza fiscal e tributária 
– para aprovação. 

 

Abrantes, 11 de maio de 2018 

 

 

João Carlos Caseiro Gomes 

Vice-Presidente da Câmara 


