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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 30 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 30 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  
 

 Despachos da Presidente da Câmara que aprovaram a emissão de parecer favorável 

relativo aos pedidos de autorização prévia para ações de (re)arborização com pinheiro 

bravo, apresentados ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, 

por vários requerentes – 2 processos – para ratificação. 

 

 Despachos da Presidente da Câmara que aprovou a emissão de parecer favorável 

relativo aos pedidos de autorização prévia para ações de (re)arborização com eucalipto, 

apresentados ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, por 

vários requerentes – 6 processos – para ratificação. 

 

 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a emissão de parecer desfavorável 

relativo ao pedido de autorização prévia para ações de (re)arborização com eucalipto, 

apresentados ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, por 

Manuel Maria Silvério – para ratificação. 
 

 

 Proposta de Política Fiscal do Município para o ano 2019, nomeadamente, o que diz 

respeito a taxas de IMI, Derrama, participação variável no IRS e Taxa Municipal dos 



 
 

 

 
Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 30 de outubro de 2018 

2 
 
 

 

Direitos de Passagem – para aprovação e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 

 Propostas de Grandes Opções do Plano para 2019 (Plano Plurianual de Investimentos e 

Plano de Atividades Municipais Mais Relevantes 2019-2022) e, respetivo Orçamento 

para 2019 - para aprovação e submeter à Assembleia Municipal. 
 

 Despacho do Vice-Presidente da Câmara, que aprovou a adjudicação dos Lotes 1 e 3, 

para “Instalação e beneficiação da Rede Primária de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, nomeadamente, através de Faixas de Interrupção de Combustível (FIC) - 2" – 

para ratificação. 
 

 Despacho do Vice-Presidente da Câmara, que aprovou a minuta do contrato de 

“Aquisição de Serviços para Instalação da Rede Primária de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios – Faixas de Interrupção de Combustível- FIC” - para ratificação. 
 

 Despacho do Vice-Presidente da Câmara, aprovou a minuta do contrato de “Cessão de 

Posição Contratual do Contrato de Aquisição de Serviços para Circuitos Especiais de 

Transportes Escolares do Concelho de Abrantes para o Ano Letivo 2018/2109 – Circuito 

13” – para ratificação. 
 

 Candidaturas apresentadas à medida 2 – Desporto, para o biénio 2018/2019 – para 

aprovação. 
 

 Delegação de competências de autorização prévia para assunção de compromissos 

plurianuais, no âmbito da LPCA – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (Lei 

nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de 

março), para o ano de 2019 – para aprovação. 
 

 Anulação do procedimento para a execução de "Intervenções de estabilização de 

emergência após incêndio na freguesia de Carvalhal, Freguesia de Fontes e União das 

Freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede” – para aprovação. 
 

 Retificação da informação aprovada na reunião de 11 de setembro de 2018, relativa à 

arrendatária Ana Catarina do Rosário Gonçalves, residente no Bloco A-C4, 1º frente, em 

Vale de Rãs, Abrantes – para aprovação. 
 

 Resolução do contrato de arrendamento da habitação sita em Bairro Municipal, nº12, 

em Abrantes, propriedade da Câmara Municipal e arrendada a Maria Filomena de Matos 

– para aprovação. 
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 Agradecimento do Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos 

- apoio e colaboração na concretização da atividade “Passeio de Idosos e Reformados 

do Concelho de Salvaterra de Magos – 2018” – para conhecimento. 
 

 Agradecimento da Direção do Parque e do Serviço Educativo Ambiente da Fundação de 

Serralves - dedicação e empenho à “10ª Edição da Festa de Outono”, que fizeram com 

que a mesma superasse todas as expetativas - para conhecimento. 
 

 Minuta do protocolo referente à Rota Cultural e Etnográfica das Ribeiras da Arcês e do 

Rio Frio e do Rio Tejo, a celebrar entre A Direção Geral do Património Cultural, a 

Associação Cultural das Rotas de Mouriscas e os Municípios de Abrantes, Sardoal e 

Mação – para aprovação. 
 

 Minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Abrantes e a Universidade Nova 

de Lisboa - prossecução de iniciativas dirigidas ao aprofundamento do conhecimento 

histórico, ao desenvolvimento da investigação histórica, à análise, inventário, 

organização, valorização e divulgação do património cultural, à realização de actividades 

científicas e culturais, à elaboração de estudos históricos e ações de divulgação junto da 

comunidade científica e escolar e do público em geral – para aprovação. 
 

 Alteração horários de funcionamento de equipamentos municipais – para aprovação. 

 
 Resumo quinzenal dos diversos eventos – plano de atividades para 2018 dos serviços 

municipais para as áreas do desporto, juventude e associativismo e da cultura e turismo 
de 30 de outubro a 12 de novembro de 2018 - para conhecimento. 
 

 Liga Portuguesa Contra o Cancro- Grupo de Apoio de Abrantes – dispensa taxas pela 
utilização da Sala de Musculação e Reabilitação da Cidade Desportiva - prática de 
educação física dos utentes do Grupo de Apoio de Abrantes da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro(LPCC) – para aprovação. 
 

 Pedido da firma CONTEC – Construções e Engenharia, S.A., adjudicatária da empreitada 
de “Requalificação do C.M. 1208-1 entre o C.M. 1208 e Água das Casas”, para restituição 
de valor correspondente a 10% da revisão de preços provisória – para aprovação. 
 

 Pedido da firma CONTEC – Construções e Engenharia, S.A., adjudicatária da empreitada 
de “Requalificação do E.M. 546-1 entre Carvalhal e Souto e do ramal de ligação da E.N. 
358 a Carvalhal”, para restituição do valor correspondente a 10% da revisão de preços 
provisória – para aprovação. 
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 Pedido da firma Construções Vieira Alves, S.A., adjudicatária da empreitada de 
“Substituição da Cobertura da Escola EB1/JI de Mouriscas-Abrantes”, para restituição 
do valor correspondente a 10% do valor da empreitada- para aprovação. 
 

 Redução da garantia bancária relativa adiantamento de 30% dos trabalhos contratuais 
da empreitada de “Requalificação e Ampliação do Colégio de Nossa Senhora de Fátima 
em Abrantes para instalação do Centro Escolar de Abrantes” – para aprovação. 
 

 Redução da garantia bancária relativa adiantamento de 15% dos 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. 
 

 Dispensa do pagamento das tarifas devidas pela utilização do autocarro municipal para 
o transporte dos participantes no “Innovation Forum – Mitsubishi” – para aprovação. 
 

 Dispensa do pagamento das tarifas devidas pela utilização do autocarro municipal para 
o transporte da Liga dos Combatentes de Abrantes – para aprovação. 
 

- Proposta para entrega de uma carrada de areia em cada cemitério do concelho – 
celebração do Dia de Finados – para aprovação e submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal. 
 

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

 

Abrantes, 26 de outubro de 2018 

 

Maria do Céu Albuquerque 

Presidente da Câmara 

 


