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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 24 de julho 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 24 de julho 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  
 

 Novo Banco, S.A. – encerramento ao público da agência de Alferrarede, “Alferrarede 
B0220”, no próximo dia 27 de julho de 2018 – para conhecimento. 
 

 ANPC – Autoridade Nacional Proteção Civil – aprovação e publicação do Plano Municipal 
de Emergência de Proteção Civil de Abrantes – para conhecimento. 
 

 Ata do júri – concurso de cedência de exploração do bar situado no estádio municipal – 
abertura da proposta apresentada ao concurso – para conhecimento. 
 

 Relatório do júri nomeado - concurso de cedência de exploração do bar situado no 
estádio municipal – para adjudicação da cedência de exploração. 
 

 Proposta de despesa comparticipação no projeto da CIMT – Comunidade Intermunicipal 
do Médio Tejo - "Modernização Administrativa no Médio Tejo” – “Licenciamento de 
Software Enterprise Agreement” – para aprovação. 
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 Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação de Municípios da Rota da 
Estrada Nacional 2, tendo em vista a realização do Grande Prémio de Portugal Nacional 
2 Ciclismo – para aprovação. 
 

 Proposta de atribuição de apoio financeiro à Federação Portuguesa de Ciclismo para a 
realização da 11ª Volta a Portugal de Cadetes de Ciclismo, com a etapa do dia 28 de 
julho a partir de Abrantes – para aprovação. 
 

 Proposta de protocolo entre o Município de Abrantes e a Associação de Nadadores dos 
Estoris para a realização, em Abrantes, do “14º Challenge 10km Open Water”, no dia 08 
de setembro de 2018 – para aprovação. 
 

 Pedido de munícipe para o pagamento do valor em dívida de renda de habitação social 
em prestações e de perdão do valor dos juros de mora – para aprovação. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a 
abertura de procedimento para “Instalação e beneficiação da Rede Primária de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios, nomeadamente, através de Faixas de Interrupção de 
Combustível (FIC) - 2”, dividido por lotes – para ratificação. 
 

 Pedido do Núcleo da Liga dos Combatentes – dispensa total do pagamento das 
respetivas taxas, devidas pela utilização da sala polivalente da Biblioteca Municipal 
António Botto – para autorização. 

 

 Proposta de encerramento da Escola Básica de Carvalhal, atendendo a que os 
encarregados de educação dos alunos que iriam frequentar o 1º ciclo do ensino básico 
na referida escola procederam à transferência dos seus educandos – para aprovação. 
 

 Presidente cessante da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Abrantes 
– eleição da representante do Município como Presidente da CPCJ e designação do 
representante da Segurança Social como Secretário – para conhecimento. 
 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 24 de julho a 06 
de agosto de 2018, no âmbito do plano de atividades para 2018 dos serviços municipais 
– para conhecimento. 
 

 “Union Internationale de Pentathlon Moderne”  - agradece a hospitalidade com que a 
Câmara Municipal de Abrantes acolheu o Evento da UIPM 2018, City Tour de Laser Run, 
que decorreu na cidade de Abrantes no dia 2 de junho de 2018 – para conhecimento. 
 

 Pedido de várias instituições para utilização gratuita da piscina de ar livre do Complexo 
Municipal de Piscinas de Abrantes – para autorização. 
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 Grupo de Apoio de Abrantes da Liga Portuguesa Contra o Cancro - ação de sensibilização 
“Com o Sol não se brinca”, destinada aos utilizadores da piscina de ar livre no Complexo 
Municipal de Piscinas de Abrantes, no dia 1 de agosto – para acolher a iniciativa. 
 

 Pedido da adjudicatária da empreitada de “Instalação da Loja do Cidadão de Abrantes 
em Edifício Municipal” para autorização de entrada do subempreiteiro – para 
autorização. 
 

 Pedido da adjudicatária da empreitada de “Açude de Abrantes – Aterro de acesso aos 
vãos 3 me 4 e colocação de ensecadeiras nos mesmos” para substituição do Diretor de 
Obra – para autorização. 
 

 Pedido de restituição do valor correspondente ao valor retido no pagamento da revisão 
de preços provisória da empreitada de “Requalificação do C.M. 1208-1 entre o C.M. 
1208 e Água das Casas” – para restituição. 
 

 Pedido de restituição do valor correspondente ao valor retido no pagamento da revisão 
de preços provisória 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. 
 

 Auto de receção provisória da empreitada de “Igreja de São Vicente – beneficiação 
exterior” – para aprovação e elaboração da conta da empreitada. 
 

 Auto de receção provisória da empreitada de “Construção de Pontão sobre a Ribeira do 
Sardoal em Casais de Revelhos - Abrantes” – para aprovação e elaboração da conta da 
empreitada. 
 

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

 Auto de receção definitiva da empreitada de “Beneficiação da E.M. entre a E.N. 118 
(Tramagal)/São Miguel do Rio Torto” – para aprovação e libertação das garantias e de 
quantias eventualmente retidas para caucionamento. 
 

 Auto de receção definitiva da empreitada de “Beneficiação de vários arruamentos em 
Tramagal e Rio de Moinhos”, para aprovação e libertação das garantias e de quantias 
eventualmente retidas para caucionamento. 
 

 Pedido da AJAF – Associação Juventude Acão no Futuro de Souto – cedência de 20 
grades antimotim, destinadas ao apoio na realização do festival Rural Nossa Senhora do 
Tojo – para autorizar. 
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 Pedido do Orfeão de Abrantes – Associação - utilização de autocarro municipal, com 
isenção do pagamento de tarifas para o transporte do Coro Misto do Orfeão de Abrantes 
ao aeroporto de Lisboa (e regresso) – para autorização. 
 

 Pedido de alteração alvará de loteamento nº 13/1999, situado na Rua Nossa Senhora 
das Graças, Chainça, requerido por Jorge Manuel Batista Navalho – para aceitar a 
substituição da planta de síntese e da memória descritiva anteriormente apreciadas e 
corrigir a introdução à deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião de 20 de 
fevereiro de 2018 (ponto DU – Nº 02). 
 

 Listagem de processos da Divisão do Urbanismo, despachados pelo vereador João 
Gomes, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas pela Presidente da 
Câmara. 
 

 Despacho do Vice-Presidente da Câmara que autorizou a utilização, a título gratuito, dos 
Quiosques do Aquapolis Margem Sul – Rossio ao Sul do Tejo, para apoio à realização do 
IV Encontro de Grupo de Cantares, no dia 24 de junho de 2018, a pedido do Grupo de 
Cantares “Brisa do Tejo – para ratificação. 
 

 Despacho do Vice-Presidente da Câmara que autorizou a utilização e exploração, a título 
gratuito, da praia fluvial de Fontes ao Centro Social Desportivo e Recreativo de Portela, 
com a finalidade a angariação de fundos para efetuar atividade da associação. – para 
ratificação. 
 

 Candidatura de Chambel – Móveis e Eletrodomésticos, Lda.  à aquisição lote CS 115 do 
Parque Industrial de Abrantes – para aprovação. 
 

 Candidatura de 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, 
face às habilitações académias do trabalhador a recrutar para o posto de trabalho. 
 
 

 

Abrantes, 18 de julho de 2018 

 

 

João Carlos Caseiro Gomes 

Vice-Presidente da Câmara 


