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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 19 de dezembro de 2018 

 

Divulgação da ordem do dia 
 

João Carlos Caseiro Gomes, Vice-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 19 de dezembro 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  
 

1. Correspondência da Assembleia Municipal de Abrantes – remete as deliberações 
relativas à ordem de trabalhos da sessão ordinária de 30 de novembro – para 
conhecimento. 
 

2. Correspondência do Intermarché de Abrantes – informa que, no âmbito da campanha 
realizada nas lojas do Grupo “Os Mosqueteiros”, entregaram 10 equipamentos de 
proteção individual aos Bombeiros Voluntários de Abrantes – para conhecimento. 
 

3. Despachos do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, 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 – para ratificação – 13 processos. 
 

4. Proposta de abertura de procedimentos concursais para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado – para aprovação. 
 

5. Proposta de nomeação do Coordenador de Segurança em obra da empreitada de 
“Requalificação do Edifício Carneiro” – para aprovação. 
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6. Proposta de fixação das datas de realização das reuniões ordinárias da Câmara 
Municipal durante o ano de 2019 – para aprovação. 
 

7. Pedido de resolução do contrato de cedência de exploração do edifício situado na 
margem norte do rio Tejo - freguesia de S. João – Aquapolis e de indemnização do 
explorador, com acerto de contas relativamente aos valores em dívida – para aprovação.  
 

8. Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou 
alterações à minuta de protocolo de apoio à instalação de unidade de cuidados na 
comunidade no concelho de Abrantes com a Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT, I.P.) – para ratificação. 
 

9. Proposta de fixação dos dias de pagamento dos vencimentos aos colaboradores do 
Município, para o ano de 2019 – para aprovação. 
 

10. Proposta de constituição e afetação de Fundos de Maneio para o ano de 2019 – para 
aprovação. 
 

11. Proposta para abertura de procedimento pré-contratual para "Fornecimento de energia 
elétrica para diversas instalações municipais" – para aprovação e envio à Assembleia 
Municipal para autorização da assunção do compromisso plurianual. 
 

12. Pedidos de utilização das infraestruturas desportivas municipais no decurso do ano 
letivo 2018/2019 com dispensa do pagamento das respetivas taxas - Agrupamentos de 
Escolas nº 1 e 2, Escola Dr. Manuel Fernandes, Escola Octávio Duarte Ferreira – Tramagal 
e Centro de Recuperação e Integração de Abrantes (CRIA) – para autorização. 
 

13. Proposta de redução da garantia bancária relativa a adiantamento dos trabalhos 
contratuais da empreitada de “Construção do Parque de Estacionamento do Vale da 
Fontinha em Abrantes” – para aprovação. 
 

14. Pedido da adjudicatária da empreitada de “Instalação da Loja do Cidadão de Abrantes 
em Edifício Municipal” para substituição da Diretora de Obra – para autorização. 
 

15. Projeto Base e Projeto de Execução de “Museografia e Arquitetura Expositiva para o 
Panteão dos Almeida na Igreja de Santa Maria do Castelo” – para aprovação. 
 

16. Pedido de dispensa do pagamento das tarifas – utilização do autocarro municipal para 
o transporte de alunos da Escola Octávio Duarte Ferreira – para autorização. 
 

17. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana [PERU] de Alferrarede, para a execução 
de uma Operação de Reabilitação Urbana – para aprovação. 
 



 
 

 

 
Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 19 de dezembro de 2018 

3 
 
 

 

18. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana [PERU] de Rossio ao Sul do Tejo, para a 
execução de uma Operação de Reabilitação Urbana – para aprovação. 
 

19. Serviços Municipalizados de Abrantes - proposta de tarifário para o ano de 2019 - Água 
de abastecimento, recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos e serviços 
auxiliares – para aprovação. 
 

20. Serviços Municipalizados de Abrantes proposta de atualização das tarifas de 
saneamento para o ano de 2019, de acordo com a proposta apresentada pela empresa 
Abrantáqua, S.A. – para aprovação. 

 

 

 

Abrantes, 13 de dezembro de 2018 

 

João Carlos Caseiro Gomes 

Vice-Presidente da Câmara 

 


