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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 16 de outubro 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 16 de outubro 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  
 

 Ofício da Assembleia Municipal de Abrantes a remeter as deliberações aprovadas por 

aquele órgão na sessão ordinária que decorreu no passado dia 28 de setembro de 2018 

– para conhecimento. 

 

 Casa Civil do Presidente da República a informar que Sua Excelência o Presidente da 

República concede o seu Alto Patrocínio ao Festival de Filosofia de Abrantes, que se 

realiza nos dias 10 a 18 de novembro de 2018, e que o convite para a Abertura Oficial 

do Festival será ponderado em momento oportuno – para conhecimento 
 

 Ofício da Assembleia de Freguesia do Tramagal, a remeter duas moções relativas às 

acessibilidades rodoviárias, apresentadas e aprovadas pela Assembleia de Freguesia de 

Tramagal, na sessão de 24 de setembro – para conhecimento. 
 

 Correspondência da União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do 

Tejo, a agradecer o contributo e envolvimento da autarquia no projeto de reconstrução 

da Praça Eduardo Catroga e do recinto polidesportivo, em São Miguel do Rio Torto – 

para conhecimento. 
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 Correspondência do Grupo Parlamentar do PCP – Partido Comunista Português a dar 

conta que aquele grupo parlamentar apresentou um Projeto de Lei com o objetivo de 

criar um Plano de Emergência para aplicação da Lei 27/2016 de forma célere e sem 

prejuízo para o bem-estar animal e da segurança e saúde pública dos cidadãos, visando 

a criação e modernização da rede de centros de recolha oficial de animais – para 

conhecimento. 
 

 Correspondência do Grupo Parlamentar Os Verdes, a dar conhecimento do Projeto 

Resolução Nº 1832/XIII/4ª que recomenda ao Governo que nas autoestradas, os nós de 

ligação, as áreas de serviço e as áreas de repouso sejam iluminados, bem como as 

pontes de especial dimensão e os túneis – para conhecimento. 
 

 Correspondência Grupo Parlamentar "Os Verdes", a remeter resposta do Ministério da 

Saúde à pergunta que lhe foi dirigida pelos Deputados José Luís Ferreira e Heloísa 

Apolónia, sobre os cuidados de saúde primários e hospitalares no concelho de Tomar – 

para conhecimento. 
 

 Abaixo-assinado da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo a apelar à melhoria 

dos serviços de urgência das três unidades hospitalares do CHMT – Centro Hospitalar do 

Médio Tejo – para conhecimento. 
 

 Correspondência Ministério da Defesa Nacional – Brigada de Reação Rápida – 

Regimento de Comandos, a dar conhecimento que irá decorrer no polígono de Tiro da 

Brigada Mecanizada – Santa Margarida, exercícios de fogos reais de armas ligeiras e 

sessões de rebentamento de explosivos, no dia 18 de outubro, entre as 07:00 às 17:00 

horas – para conhecimento. 

 

 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a emissão de parecer favorável relativo 

ao pedido de autorização prévia para ação de (re)arborização apresentado ao ICNF – 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, por Isabel Canha Cesário 

Espadinha Barreto – para ratificação. 
 

 Proposta de dispensa total do pagamento das taxas de licenciamento de eventos 

culturais/desportivos/tradicionais apresentados durante o mês de junho de 2018, que 

ainda não foram objeto de deliberação – para aprovação. 
 

 Proposta de dispensa total do pagamento das taxas de licenciamento de eventos 

culturais/desportivos/tradicionais apresentados durante o mês de julho de 2018, que 

ainda não foram objeto de deliberação – para aprovação. 
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 Ata da hasta pública para concessão de ocupação com painéis publicitários na dimensão 

máxima de 8x3 realizada no dia 1 de outubro de 2018, na qual foram adjudicados 12 

espaços às empresas identificadas, totalizando o valor de 20.150€ (vinte mil cento e 

sessenta euros), e tendo quatro dos espaços colocados em hasta pública ficado por 

adjudicar – para aprovação. 
 

 Ofício da ARSLVT – Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, datado 

de 01 de outubro de 2018, a solicitar o parecer da Câmara Municipal de Abrantes, ao 

abrigo do nº 4 do artigo 3º da Portaria n° 277/2012, de 12 de setembro, relativamente 

à proposta de turnos para ano de 2019 das farmácias do concelho de Abrantes, que lhe 

foi apresentada pela Associação Nacional de Farmácias – para aprovação. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou o pedido apresentado pela empresa 

Táxis Pombo de Mação, Lda. para a cedência de posição contratual do Lote 13 - Casais 

de Revelhos, Alferrarede Velha/E.B. Maria Lucília Moita (Chainça), que lhe havia sido 

adjudicado na sequência de concurso público para "Aquisição de Serviços para Circuitos 

especiais de Transportes Escolares do Concelho de Abrantes para o ano letivo de 

2018/2019", no valor de 20.678,40€ (vinte mil seiscentos e setenta e oito euros e 

quarenta cêntimos), acrescido de IVA, à empresa Rodoviária do Tejo, SA – para 

ratificação. 
 

 Proposta de libertação da garantia bancária do contrato nº 3/2015 – Contrato de 

Aquisição de Serviços de Limpeza dos Edifícios Municipais, celebrado com a firma "Nova 

Serviços, Lda." - para aprovação. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a atribuição de apoio financeiro no 

montante de 922,50€ (novecentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos) à 

NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, no âmbito da edição de 2018 

do "Galardão Empresa do Ano da Região de Santarém", promovido por aquela 

associação – para ratificação. 
 

 Proposta de renovação 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 o ano letivo 2018/2019, no âmbito do Programa Nacional de 

Promoção da Saúde Oral – para aprovação. 
 

 Correspondência da CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género a informar 

que, no âmbito da 4ª edição do prémio "Viver em Igualdade", o júri decidiu distinguir o 

Município de Abrantes como Menção Honrosa "Viver em Igualdade", pelo excelente 

trabalho desenvolvido pela autarquia na promoção da igualdade, cuja continuação e 

desenvolvimento a atribuição deste prémio visa incentivar. Mais informam que a 
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cerimónia de entrega do prémio decorrerá no dia 24 de outubro, em Lisboa, sendo que 

o programa completo será divulgado brevemente – para conhecimento. 
 

 Proposta para procedimento tendente à revisão do Regulamento de Incentivos 

Financeiros a Médicos – para aprovação. 
 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 16 a 29 de 

outubro 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. 
 

 Proposta para autorização de 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. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a nova 

solução técnica corretiva a implementar na cobertura da nave dos tanques interiores, 

com vista à eliminação do problema que persiste há longos anos da empreitada de 

“Parque Desportivo de Abrantes – Execução de Piscinas Municipais” – para ratificação. 
 

 Pedido apresentado pela União de Freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e 

Alferrarede solicitando a dispensa do pagamento do valor devido pela utilização de 

autocarro municipal, no próximo dia 21 de outubro, para o transporte de pessoas para 

o V Almoço da Terceira Idade, em Alferrarede Velha – submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal. 
 

 Pedido da ESTA a solicitar a isenção do pagamento de tarifas, para o transporte de 

alunos e docentes dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, para e do Instituto 

Politécnico de Tomar para assistirem à sessão em que esteve presente a Secretária de 

Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no dia 27 de setembro de 2018 – para 

aprovação. 
 

 Pedido de receção provisória das obras de urbanização apresentado pela empresa 

Interabrantesimo – Sociedade de Gestão Imobiliária, Lda. relativamente a intervenção 

de requalificação das áreas exteriores, da deslocalização de posto de abastecimento de 

combustíveis na Avenida António Farinha Pereira, em Alferrarede, Abrantes – para 

aprovação. 
 

 Pedido apresentado por Silicália Portugal, Indústria e Comércio de Aglomerados de 

Pedra, S.A., para a instalação de quatro reservatórios de resipur e de um reservatório 

de acetona, na EN 118, Vale do Feto – Pego, Abrantes – para aprovação. 
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 Contestação apresentada por Cruzapatamar Unipessoal, Lda., relativamente ao nível de 

conservação anteriormente determinado de um imóvel sito na Rua dos Combatentes da 

Grande Guerra, nº 23, 25, na União das Freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) 

e Alferrarede, em Abrantes – para aprovação. 
 

 Relação de processos da Divisão do Urbanismo, despachados pelo vereador João 

Gomes, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas pela Presidente da 

Câmara – para conhecimento. 
 

 Candidatura apresentada ao Programa +Comércio, pela empresa Natureza Animal, 

Unipessoal, Lda., relativamente ao estabelecimento designado por Spa do PET – para 

aprovação. 
 

 Prorrogação do prazo previsto no nº 1 do artigo 16º do Regulamento do Parque 

Industrial de Abrantes para submissão do projeto das instalações a controlo urbanístico 

por parte da empresa Abrancongelados – Produtos alimentares, Lda. – para aprovação. 
 

 Minuta de protocolo de adesão ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado – FNRE 

– para aprovação. 

 

Abrantes, 15 de outubro de 2018 

 

 

Maria do Céu Albuquerque 

Presidente da Câmara 

 


