
 
 

 

 
Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 21 de agosto de 2018 

Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 21 de agosto 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 21 de agosto 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  
 

 Regina da Luz Dias Martins - agradecimento colaboração do município por ocasião do 
casamento do seu filho, realizado no Castelo de Abrantes – para conhecimento. 

 

 Grupo Parlamentar do PCP – Partido Comunista Português - intervenção do deputado 
Bruno Dias, na sessão plenária da Assembleia da República, acerca da reapreciação do 
Decreto N.º 201/XIII-3ª “Regime jurídico da atividade de transporte individual e 
remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma 
eletrónica” – para conhecimento. 
 

 Proposta de Recomendação da Vereadora Paula Moura Ramos - criação de um projeto 
em que a entrega separada de papel/cartão, plástico e vidro pelos munícipes possa 
diminuir o valor da Fatura da água, devendo para o efeito ser criado um regulamento 
que defina o valor a ser atribuído por Kg de resíduos entregues devidamente separados 
– para aprovação. 
 

 Despachos da 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, por vários 
requerentes – para ratificação. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a emissão de parecer desfavorável 
relativo aos pedidos de autorização prévia para ações de (re)arborização apresentados 
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ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, por Navigator Forest 
Portugal, S.A. – para ratificação. 
 

 

 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou as listas das propostas elegíveis e não 
elegíveis, apresentadas no âmbito do Orçamento Participativo 2018, ao abrigo do 
disposto no nº 3 do artº 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro – para ratificação. 
 

 Transferência montante 500,00€ (quinhentos euros) para a "Sociedade Recreativa Pró 
Casais de Revelhos" - participação da equipa de futebol onze séniores, na fase final da 
distrital do “INATEL” – para aprovação. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou 
adjudicação a "Paulo José Luis", os Lotes 7 - Sanguinheira/Foz (circuito de ligação - 
paragem R.Tejo), pelo montante de 3.519,00€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e 
o Lote 8 - Herdade das Tojeiras/Foz (circuito de ligação - paragem R.Tejo), pelo montante 
de 5.382,00€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, no âmbito do  procedimento para 
"Aquisição de Serviços para Circuitos especiais de Transportes Escolares do Concelho de 
Abrantes para o ano letivo de 2018/2019" – para ratificação. 
 

 Adiantamento do montante de 893.689,64€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 
correspondente a 30% do valor da adjudicação da "Empreitada de requalificação e 
ampliação do Colégio Nossa Sra. de Fátima, para instalação do Centro Escolar de 
Abrantes" – para aprovação. 
 

 Pagamento de vinhetas dos alunos dos 2º e 3º ciclos que irão frequentar o ensino no 
ano letivo 2018/2019 – para aprovação. 
 

 Retificação voto de pesar por João Sigalho Estrada, apresentado na reunião de 2 de maio 
de 2018 – para aprovação. 
 

 Alteração das designações atualmente em vigor pela Federação Portuguesa de Futebol 
e da Associação de Futebol de Santarém, bem como dos campeonatos da Fundação 
INATEL – para aprovação. 
 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 21 de agosto a 03 
de setembro de 2018, no âmbito do plano de atividades para 2018 dos serviços 
municipais para as áreas do desporto, juventude e associativismo e da cultura e turismo 
– para conhecimento. 
 

 Redução de garantia bancária - 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. 
 

 Conta final da empreitada de “Requalificação do C.M. 1208-1 entre o C.M. 1208 e Água 
das Casas” – para aprovação. 
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 Conta final 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 aprovação. 
 

 Conta final da empreitada de “Parque Náutico de Recreio e Lazer de Aldeia do Mato – 
Substituição do “Deck” e respetiva estrutura da Piscina Flutuante Existente” – para 
aprovação. 
 

 Isenção do pagamento de tarifas – utilização autocarro municipal - realização de visita 
de estudo dia 04 de setembro de 2018, por parte dos alunos do IX Curso de Liderança 
para Jovens – para aprovação. 
 

 Transferência da Farmácia Duarte Ferreira, atualmente, situada na Rua Tenente Coronel 
José Barbosa Camejo, nº. 13, rés do chão, união de freguesias de Rossio ao Sul do Tejo 
e S. Miguel do Rio Torto, para o novo espaço geográfico da união de freguesias de 
Abrantes (S. João e S. Vicente) e Alferrarede, mais concretamente na Avenida 25 de 
Abril, s/n, artigo matricial 649, em Abrantes – para aprovação. 
 

 Declaração da caducidade do licenciamento de legalização de alterações em habitação 
existente - Portela, freguesia de Fontes, Abrantes, requerido por Maria Clara Nunes da 
Silva – para aprovação. 
 

 VALNOR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.” - decisão administrativa 
de indeferimento por parte da CCDR-LVT, relativa ao pedido de licenciamento para 
operações de gestão de resíduos, ao abrigo do Decreto-Lei nº 178/2006, alterado pelo 
Decreto-lei nº 73/2011 – para aprovação. 
 

 Candidatura Programa +Comércio - estabelecimento designado por “Engomadoria da 
Cidade – para aprovação. 
 

 

Abrantes, 16 de agosto de 2018 

 

Maria do Céu Albuquerque 

Presidente da Câmara 


