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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 27 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 27 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  
 

 Ministério da Defesa Nacional – Brigada de Reação Rápida – Regimento de Comandos, 
dando 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 16 de novembro de 2018, entre as 07:00 às 17:00 horas – para 
conhecimento. 

 

 Ministério da Defesa Nacional – Brigada de Intervenção – Quartel General, dando 
conhecimento que irá decorrer no polígono de Tiro da Brigada Mecanizada – Santa 
Margarida, exercícios de fogos reais com armamento coletivo (Canhão 30mm, 
Metralhadoras Ligeiras 7,62 mm e Metralhadoras Pesadas 12,7 mm), lançamento de 
granadas e rebentamento de explosivos, de 04 a 06 de dezembro de 2018, entre as 
07:00 às 23:59 horas – para conhecimento. 
 

 Grupo Parlamentar do PCP – Partido Comunista Português, a remeter um conjunto de 
propostas de alteração ao Orçamento de Estado para 2019 - Autarquias Locais – para 
conhecimento. 
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 Pedido da empresa Segredos de Aldeia - Nova Aventura, Lda., cessionária da exploração 

do Parque Náutico de Recreio e Lazer de Aldeia do Mato, que solicita a prorrogação do 

contrato de cedência de exploração por um período de 2 anos – para aprovação. 

 

 Ata do júri do concurso público para a cedência de exploração do edifício destinado a 

estabelecimento de restauração e bebidas situado na Esplanada 1º de Maio, em 

Abrantes, referente ao ato público de abertura de propostas do referido concurso, 

realizado pelas 15,00 horas do dia 16 de outubro de 2018 – para aprovação. 

 

 Ata do júri de 24 de outubro de 2018, referente ao concurso público para a cedência de 

exploração do edifício destinado a estabelecimento de restauração e bebidas situado 

na Esplanada 1º de Maio, em Abrantes, para prosseguir o ato público do referido 

concurso, interrompido no dia 16 de outubro de 2018, a fim de continuar a realização 

do mesmo e deliberar sobre a admissão ou exclusão dos concorrentes admitidos 

condicionalmente, em cumprimento do disposto no ponto 18 do programa de concurso 

– para aprovação. 
 

 Relatório do júri do concurso público para a cedência de exploração do edifício 

destinado a estabelecimento de restauração e bebidas situado na Esplanada 1º de Maio, 

em Abrantes – para aprovação. 
 

 Exercício do direito legal de preferência sobre a alineação do prédio urbano, destinado 

a habitação, sito na Rua D. João IV, nºs 48-50, em Abrantes e aprovação da minuta de 

escritura de compra e venda do referido prédio – para aprovação. 
 

 Atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas nº 2 de Abrantes, no montante de 

6.000,00€ (seis mil euros) – para aprovação. 
 

 Atribuição de apoio à SAT – Sociedade Artística Tramagalense, no montante de 

3.000,00€ (três mil euros) – para aprovação. 
 

 Renovação do contrato de "Prestação de serviços de vigilância humana e de ligação a 

central de receção e monotorização de alarmes” (Contrato nº 2/2018), celebrado a 5 de 

janeiro de 2018, com “2045- SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA, S.A.” – para 

aprovação. 
 

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

atribuição de apoio financeiro no montante de 500,00€ (quinhentos euros) para 

realização do VII Festival de Doçaria e Artesanato das Freguesias do norte do concelho 

à União de Freguesias de Aldeia do Mato e Souto – para ratificação e submeter à 

Assembleia Municipal. 
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 Proposta de criação e implementação de Cartão Sénior no concelho de Abrantes – para 

aprovação. 

 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos – área da cultura e turismo, de 27 de novembro 
a 10 de dezembro de 2018 - para conhecimento. 
 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos – áreas do desporto, juventude e 
associativismo, de 27 de novembro a 10 de dezembro de 2018 - para conhecimento. 
 

 Aprovação do montante de 2.250,00€ (dois mil duzentos e cinquenta euros), a atribuir 
à equipa de juvenis na modalidade de futebol de 11 da Casa do Povo do Pego – para 
aprovação. 
 

 Substituição da Diretora de Obra, da empreitada de “Instalação da Loja do Cidadão de 
Abrantes em Edifício Municipal” – para aprovação. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a 
prorrogação graciosa do prazo da empreitada “Requalificação do Largo 1º de Maio em 
Abrantes”, solicitado pela empresa adjudicatária, Protecnil – Sociedade Técnica de 
Construções, S.A – para ratificação. 
 

 Retificação da deliberação nº 4 da DOP da reunião realizada em 30 de outubro de 2018. 
Onde se lê “…garantia passará a ter o valor de 883.764,33 €.”, deverá passar a ler-se 
“…garantia passará a ter o valor de 882.899,02€.” – para aprovação. 
 

 Declaração da caducidade do licenciamento referente à construção de edifício 
destinado a comércio e serviços, sito na Avenida D. Manuel I, em Abrantes, requerido 
por Cremilcar – Comércio de Viaturas, Lda – para aprovação. 
 

 Licenciamento de obras de construção de habitação unifamiliar e muros de vedação, 
sito na Rua da Escola Nova, em Chainça, Abrantes, requerido por Maria Noémia Pereira 
Roseiro de Moura e Silva – 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 – para conhecimento. 
 

 Devolução da taxa de IMI cobrada indevidamente, no valor total de 16,58 € (dezasseis 
euros e cinquenta e oito cêntimos) – para aprovação 
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 Transferência de titularidade da banca de Cláudia Sofia da Conceição Lourenço, para o 
nome de Augusta da Conceição Casola Lourenço, bem como, autorizar a anulação da 
fatura em nome de Cláudia Sofia da Conceição Lourenço, referente ao mês de novembro 
de 2018 – para aprovação. 
 

 Alteração do horário de funcionamento do Quiosque situado no Jardim da República, 
em Abrantes, conforme solicitado pelo concessionário do espaço – para aprovação. 
 

 Candidatura apresentada ao Programa +Comércio, pela empresária Terezinha de Jesus 
Catarino Rodrigo Vale Santos, relativamente ao estabelecimento designado por 
“Laboratório (1)” – para aprovação. 
 

 Listagem dos Serviços Municipalizados de Abrantes, relativa aos compromissos 
assumidos ao abrigo da deliberação da Assembleia Municipal na sua sessão de 24 de 
novembro de 2017, para autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais 
- delegação da Presidente da Câmara, referente ao ano de 2018 – Tomado 
conhecimento. 

 

 

Abrantes, 23 de novembro de 2018 

 

João Carlos Caseiro Gomes 

Vice-Presidente da Câmara 

 


