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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 02 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 02 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  
 

 Pedido do Grupo de Apoio de Abrantes da Liga Portuguesa Contra o Cancro – 

autorização para a colocação de laços nos portões junto a Rotunda da Família – 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 – 4 processos – para ratificação. 

 

 Proposta de consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras de 5 trabalhadoras da 

Câmara Municipal – para aprovação. 

 

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

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

ainda não foram objeto de deliberação – para aprovação. 
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 Pedido de munícipe para a dispensa do pagamento de taxa relativa ao pedido de 

atribuição de número de polícia, alegando insuficiência económica. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara que aprovou o procedimento com 
vista à abertura de Concurso Público para a Cedência de Exploração do Espaço destinado 
a Estabelecimento de Restauração e Bebidas situado na Esplanada 1º de Maio – para 
ratificação. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a lista dos projetos vencedores da 
edição de 2018/2019 do Orçamento Participativo – para ratificação. 
 

 Proposta de atribuição de comparticipação de transporte escolar, durante o ano letivo 
2018/2019, a aluno que irá frequentar ensino fora do concelho de Abrantes – para 
aprovação. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a despesa relativa ao alojamento, 
alimentação e seguro de colaboradora da Sifameca, que acompanhará o Município de 
Abrantes na “Feira de Outono de Serralves” – para ratificação. 
 

 Proposta de anulação de documentos por se encontrar prescrita a respetiva dívida – 
para aprovação. 
 

 Relatórios de Avaliação Anual da execução dos Contratos Interadministrativos para os 
Transportes Escolares – para conhecimento. 
 

 Bloco de Esquerda – Abrantes – pedido para utilização do auditório do Parque Tejo, em 
Rossio ao Sul do Tejo, para a realização de uma sessão pública sobre o rio Tejo, incidindo 
sobre o “Projecto Tejo, o novo Alqueva no Ribatejo” – 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 
e informação sobre Projeto +Vida 2018-2019 e sobre o Programa de Apoio à Expressão 
Físico-Motora no Pré-Escolar 2018-2019 – para conhecimento. 
 

 Proposta de redução da garantia bancária relativa adiantamento 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. 
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 Pedido da adjudicatária da empreitada de “Instalação da Loja do Cidadão de Abrantes 
em Edifício Municipal” para entrada de subempreiteiro – para autorizar. 
 

 Auto de receção provisória da empreitada de “Substituição da cobertura da Escola 
EB1/JI de Mouriscas – Abrantes” – para aprovação. 
 

 Proposta de dispensa do pagamento das tarifas devidas pela utilização do autocarro 
municipal para o transporte do Clube Desportivo Os Patos ao aeroporto de Lisboa (e 
regresso) – para aprovação. 
 

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

 Proposta de reclassificação do estado de conservação de alguns imóveis no Centro 
Histórico de Abrantes, que inicialmente foram classificados como estando em ruínas, e 
que não encontram efetivamente nesse estado – para aprovação 
 

 

Abrantes, 26 de setembro de 2018 

 

 

Maria do Céu Albuquerque 

Presidente da Câmara 

 


