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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 13 de novembro 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 13 de novembro 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  
 

 Moção da Assembleia Municipal de Gouveia, exigindo a abolição da cobrança de taxas 
de portagem em todos os troços da A23 e A25 – para conhecimento. 

 

 Câmara Municipal de Sardoal, a manifestar o mais sincero reconhecimento pelo 
envolvimento e colaboração nas Festas do Concelho de Sardoal 2018, que decorreram 
entre 21 e 23 de setembro último, celebrando o 487º aniversário da elevação do Sardoal 
à categoria de Vila – para conhecimento 
 

 Ofício do ACES - Unidade de Saúde Pública do ACES – Agrupamento de Centros de Saúde 
do Médio Tejo - Unidade de Cuidados na Comunidade de Abrantes - realização de ações 
no âmbito da comemoração do dia mundial da Diabetes, dias 12, 13, 15 e 16, nas 
instalações do Mercado Municipal de Abrantes e no dia 14 de novembro na Praça Barão 
da Batalha – para conhecimento. 

 

 Informação do Serviço Municipal de Proteção Civil acerca da recalendarização das ações 
previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios - PMDFCI (2016-
2020) – para aprovação. 
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 Despachos da Presidente da Câmara que aprovaram a emissão de parecer favorável 

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

comum, apresentados ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

I.P, por vários requerentes – 2 processos – para ratificação. 
 

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

ao pedido de autorização prévia para ações de (re)arborização com diversas espécies 

(Medronheiro, Nogueira Preta, Pinheiro Manso e Sobreiro), apresentados ao ICNF – 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, por vários requerentes – para 

ratificação. 
 

 Adjudicação à empresa MOP - Multimédia Outdoors Portugal Publicidade SA. dos 4 

locais não concessionados na hasta pública de "Concessão de Ocupação de Espaço 

Público com Painéis Publicitários na Dimensão Máxima de 8x3 m" – para ratificação. 
 

 Pedido de reversão do Lote 5 do Parque Industrial de Tramagal apresentado pela 

empresa MTIL - Empresa de Trabalho Temporário, S.A. e aprovação de minuta da 

escritura de compra do lote a favor do Município de Abrantes – para aprovação. 

 

 1ª proposta de revisão orçamental para 2018 – para aprovação e submeter à assembleia 

municipal. 
 

- Reforço financeiro - Protocolo de Colaboração celebrado para execução da obra de 

"Requalificação da fonte de Stº António em Vale Zebrinho", celebrado em 2017 entre o 

Município de Abrantes e a União de Freguesias de São Facundo e Vale das Mós - – para 

aprovação e submeter à assembleia municipal. 

 

 Reforço financeiro - Contrato Interadministrativo celebrado para execução da obra de 

"Requalificação do Edifício da Antiga Escola EB1 de Pego", celebrado em 2017 entre o 

Município de Abrantes e Junta de Freguesia de Pego - para aprovação e submeter à 

assembleia municipal. 

 

 Reforço financeiro - Contrato Interadministrativo celebrado para execução de diversas 

obras na freguesia do Carvalhal, celebrado em 2017 entre o Município de Abrantes e 

Junta de Freguesia de Carvalhal - para aprovação e submeter à assembleia municipal. 
 

 Celebração de contratos interadministrativos para delegação de competências nas 

Juntas de Freguesia do Concelho, para execução de diversas intervenções nos respetivos 

territórios - para aprovação e submeter à assembleia municipal. 
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 Celebração de adenda ao anexo B do contrato Contratos Interadministrativo celebrado 

com a União de Freguesias de Alvega e Concavada para a realização de transportes 

escolares - - para aprovação e submeter à assembleia municipal. 

 

 Autorização a assunção de compromisso plurianual, tendo em vista a posterior abertura 

do procedimento pré contratual para "Fornecimento contínuo de combustíveis líquidos 

(gasóleo e gasolina)", para a frota municipal - para aprovação e submeter à assembleia 

municipal. 
 

 Procedimento pré-contratual para "Instalação e beneficiação da Rede Primária de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, nomeadamente, através de Faixas de Interrupção 

de Combustível (FIC)" por se verificar que a despesa respetiva, no valor de 48.832,00€ 

(quarenta e oito mil oitocentos e trinta e dois euros) e de 63.800,00€ (sessenta e oito 

mil e oitocentos euros), acrescidos de IVA, para os lotes 1 e 2, respetivamente - para 

aprovação e submeter à assembleia municipal. 
 

 Procedimento pré-contratual para "Instalação e beneficiação da Rede Primária de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, nomeadamente, através de Faixas de Interrupção 

de Combustível (FIC) - 2", por se verificar que a despesa respetiva, no valor de 

67.630,50€ (sessenta e sete mil seiscentos e trinta euros e cinquenta cêntimos) e 

64.487,20€ (sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e sete euros e vinte cêntimos, 

acrescidos de IVA, para os lotes 1 e 3, respetivamente - para aprovação e submeter à 

assembleia municipal. 

 

 Projeto “Ser Feliz”, com os devidos enquadramentos no Projeto Educativo Municipal – 

PEM e Apoio/colaboração no projeto de Educação Parental – para conhecimento. 
 

 Proposta de adenda ao protocolo celebrado com a Junta de Freguesia de Martinchel 

para o estabelecimento de cedência de instalações da Escola Básica/Jardim de Infância 

de Martinchel, no sentido de se passar a prever no referido protocolo que as instalações 

cedidas podem vir a ser convertidas em Albergue de apoio à Grande Rota do Zêzere – 

para aprovação e submeter à assembleia municipal. 
 

 Rescisão do protocolo celebrado em 24 de agosto de 2014 para a cedência das 

instalações da antiga Escola Primária do Crucifixo –para aprovação. 
 

 Celebração de protocolo com a Junta de Freguesia de Tramagal para a cedência de 

instalações da antiga Escola Primária do Crucifixo àquela Junta de Freguesia - para 

aprovação e submeter à assembleia municipal. 
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 Reunião do CLAS – Conselho Local de Ação Social realizada no dia 11 de outubro de 

2018, com os parceiros e respetiva ordem de trabalhos – para conhecimento. 
 

 Centro Humanitário de Abrantes/Tomar da Cruz Vermelha Portuguesa a agradecer a 

colaboração da autarquia no Programa de Acolhimento e Integração de Refugiados – 

para conhecimento. 

 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos – área da cultura e turismo, de 13 a 26 de 
novembro de 2018 - para conhecimento. 

 

 Junta de Freguesia de Bemposta, a dar os parabéns à organização pela realização do 
“Trail Abrantes 100” e a agradecer o facto daquela freguesia ter feito parte do projeto 
– para conhecimento. 
 

 Junta de Freguesia de Bemposta, a agradecer e a enaltecer todos os responsáveis 
envolvidos na dinamização da atividade "A Menina Dança?", levado a efeito no passado 
dia 16 de outubro, nas instalações da Sociedade Recreativa e Musical de Bemposta - 
para conhecimento. 
 

 Dispensa total do pagamento das taxas devidas pela Associação de Agricultores dos 
Concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e Mação, na sequência da utilização do 
auditório do edifício Pirâmide –para aprovação. 

 

 Dispensa total do pagamento das taxas devidas pelo Centro de Estudos de História Local 
de Abrantes, pela utilização do auditório do edifício Pirâmide – para aprovação. 

 

 Proposta da organização do Festival de Filosofia de Abrantes, para atribuição do Prémio 
de Filosofia – Carreira ao Professor Eduardo Lourenço – para aprovação. 
 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos – áreas do desporto, juventude e 
associativismo, de 13 a 26 de novembro de 2018 - para conhecimento. 
 

 Dispensa total do pagamento das taxas devidas pela ADACA, no âmbito da utilização do 
Mercado Criativo, para a realização do evento "Aniversário da ADACA" -  para 
aprovação. 
 

 Receção provisória da empreitada de “Escola EB1/JI de Chainça – Abrantes, Beneficiação 
Exterior e Interior” – para aprovação. 
 

 Receção provisória da empreitada de “Reabilitação e Prolongamento de passagem 
Hidráulica no Ribeiro dos Carvalhos no C.M. 1231 – Tubaral” – para aprovação. 
 



 
 

 

 
Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 13 de novembro de 2018 

5 
 
 

 

 Conta final definitiva da empreitada de “Requalificação da Rua da Fonte, em 
Matagosinha - Carvalhal”, adjudicada à empresa Contec – Construção e Engenharia, S.A. 
– para aprovação. 
 

 Conta final definitiva da empreitada de “Caminho Municipal Nº 1213, que liga Amoreira 
a Martinchel – Reparação de Anomalias” – para aprovação. 
 

 Substituição do Diretor de Obra, da empreitada de “Museu Ibérico de Arqueologia e 
Arte de Abrantes – Fase 1 – Recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de S. 
Domingos” – para aprovação. 
 

 Proposta de aprovação do Projeto de Execução de” Reabilitação e Ampliação da Galeria 
Municipal de Arte de Abrantes para Instalação do Museu de Arte Contemporânea – Pólo 
2”, pela Câmara Municipal –para aprovação. 
 

 Declaração da caducidade do licenciamento de prorrogação de prazo no âmbito do 
processo nº 243180, para execução de obra – fase de acabamentos, sita na Rua da 
Samarra, na União de Freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede, em 
Abrantes – para aprovação. 
 

 Proposta de adequação de Instrumento de Gestão Territorial no âmbito do pedido do 
RERAE – Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas - alteração 
do PDM de Abrantes, apresentado pela Valnor – Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos, S.A. – 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. 
 

 Candidatura apresentada ao Programa +Comércio, pela empresária Sofia Isabel 
Carvalho Murta, relativamente ao estabelecimento designado por “Training Store” – 
para aprovação 
 

 Dispensa do pagamento das taxas devidas pela utilização do aBUSa, no valor de 17,40€ 
(dezassete euros e quarenta cêntimos) para o transporte dos alunos da Escola EB1 e JI 
de Chainça – para aprovação. 
 

 Proposta de ajustamento dos espaços do Mercado Municipal, no sentido de promover 
a maior organização e atratividade daquele espaço - para aprovação. 
 

- Autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais relativos aos SMA, no 
âmbito da LPCA – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (Lei nº 8/2012, de 21 
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de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março), para o ano 
de 2019 – para aprovação e submeter à assembleia municipal. 

 

 

Abrantes, 12 de novembro de 2018 

 

João Carlos Caseiro Gomes 

Vice-Presidente da Câmara 

 


