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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 08 de fevereiro de 2019 

 

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 08 de fevereiro de 2019, 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  
 

 Associação de Futebol de Santarém - agradece a excelente colaboração e apoio 
prestados pelo município, por ocasião da realização do Jogo Internacional de 
Preparação da Seleção Nacional Feminina entre Portugal e Ucrânia – para 
conhecimento. 
 

 Grupo Parlamentar “Os Verdes” - Projeto de Resolução, que recomenda ao Governo o 
Alargamento do âmbito de aplicação da cobertura do seguro escolar às deslocações 
em bicicleta – para conhecimento. 
 

 Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Academia Militar – Gabinete do 
Comando - exercícios de fogos reais do 4º Ano de Infantaria e Cavalaria da Academia 
Militar no polígono de tiro da Brigada Mecanizada – Santa Margarida, das 08:00h às 
18:00h, do dia 21 de fevereiro de 2019 – para conhecimento. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a emissão de parecer remetido ao IPT 
acerca da pertinência, da necessidade e viabilidade da criação do Curso Técnico 
Superior Profissional em Análises Laboratoriais – para ratificação. 
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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 apresentados 
ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, por vários 
requerentes – para ratificação –2 processos. 
 

 Anulação do procedimento concursal aprovado em reunião de câmara de 07 de agosto 
de 2018 e proceder à abertura de novo procedimento, para provimento de 2 postos de 
trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal, para a carreira e categoria de 
assistente operacional, funções de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais 
– para aprovação. 
 

 Alteração ao regulamento da estrutura nuclear – para aprovação e submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal. 
 

 Listagem de compromissos plurianuais assumidos pela Presidente da Câmara, ao abrigo 
da delegação de competências de 24 de novembro de 2017 da Assembleia Municipal – 
para conhecimento e envio à Assembleia Municipal. 
 

 Declarações relativas aos compromissos plurianuais assumidos, aos pagamentos e aos 
recebimentos em atraso, com dados reportados a 31 de dezembro de 2018, em 
cumprimento do disposto no artigo 15º da a Lei dos Compromissos e Pagamentos em 
Atraso, na atual redação – para conhecimento e envio à Assembleia Municipal. 
 

 Abertura de procedimento para "Aquisição de Serviços para Fornecimento de Refeições 
às Escolas de 1º ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Abrantes" – para autorização 
e aprovação da Assembleia Municipal. 
 

 Relatório final do júri do procedimento de Consulta Prévia para "Aquisição de serviços 
de Revisão Legal das Contas do Município de Abrantes" – para aprovação e submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a minuta 
do protocolo de cooperação entre o Município de Abrantes e a ANDS – Associação de 
Natação do Distrito de Santarém, no âmbito da realização da prova “Taça Vale do Tejo 
de Natação”, no dia 26 de janeiro de 2019 – para ratificação. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a 
subcontratação do Lote 20 - Bicas / E.B. de S. Miguel de Rio Torto, à firma “Rodoviária 
do Tejo, S.A.”, conforme solicitado pela adjudicatária do referido lote, a firma "UTS - 
Viagens e Serviços S.A." – para ratificação. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara, que aprovou a abertura de procedimento pré-
contratual para “Aquisição de Combustíveis Líquidos (gasóleo e gasolina sem chumbo 
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95 octanas), por cartão eletrónico de abastecimento em postos de abastecimento 
públicos” – para ratificação. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara, que aprovou a abertura de procedimento pré-
contratual para realização de “Intervenções de estabilização de emergência após 
incêndio na União das freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede e 
na União das freguesias de Aldeia do Mato e Souto" - para ratificação. 
 

 Proposta de normas de participação no Concurso Municipal de Leitura de Abrantes, que 
terá lugar na Biblioteca Municipal de Abrantes, nos dias 19 e 22 de fevereiro de 2019 – 
para aprovação. 
 

 Plano de atividades da REIVA-Rede Especializada de Intervenção na Violência de 
Abrantes para o ano de 2019 – para conhecimento. 
 

 Plano de Ação do Serviço de Promoção da Cidadania e Igualdade de Género referente 
ao ano 2019 – para conhecimento. 
 

 Sociedade de História da Independência de Portugal – agradecimento visita cultural 
realizada à cidade de Abrantes, no dia 21 de janeiro de 2019 – para conhecimento. 
 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 05 a 19 de 
fevereiro de 2019, no âmbito do plano de atividades para 2019, para as áreas da Cultura 
e Turismo – para conhecimento. 
 

 Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e da equipa do projeto 
CREATOUR: Desenvolver Destinos de Turismo Criativo em Cidades – agradecimento 
cedência do auditório do Edifício Pirâmide - realização do IdeaLab regional Centro, nos 
dias 7 e 8 de janeiro de 2019 – para conhecimento. 
 

 Proposta de elaboração de regulamento das atividades culturais, feiras temáticas e 
festas de Abrantes – para aprovação. 
 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 05 a 18 de 
fevereiro de 2019, no âmbito do plano de atividades para 2019 dos serviços municipais 
para as áreas do desporto, juventude e associativismo – para conhecimento. 
 

 Brigada Mecanizada, através do Batalhão de Infantaria Mecanizado, a solicitar apoio 
para a realização do Campeonato de Corta-Mato da Brigada Mecanizada (Fase II), no 
período de 20 e 21 de fevereiro de 2019 e o Corta-Mato do Exército (Fase III), no período 
de 27 e 28 de fevereiro de 2019 – para aprovação. 
 

 Elaboração do regulamento do Programa “Câmara de Jovens” – para aprovação. 
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 vistoria efetuada à empreitada de “Instalação da Loja do Cidadão em Edifício 
Municipal”, adjudicada à sociedade SISFOZ – Montagens Elétricas, Lda., para efeitos de 
receção provisória – para aprovação. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara, que aprovou as 3 (três) autorizações de exploração 
de serviço público de transporte regular de passageiros, emitidas a título provisório, à 
empresa “Rodoviária do Tejo, SA” – para ratificação. 
 

 Pedido de emparcelamento dos prédios rústicos artº 31 secção 1H e artigo 32 seção 1H 
da União das Freguesias de São Facundo e Vale das Mós – para aprovação. 
 

 Pedido de alteração à licença do lote 3, sito na Rua António Bocarro, em Abrantes, no 
âmbito do processo de loteamento nº 6/92 – para aprovação. 

 

 Pedido de autorização para alienação dos lotes 73, 74, 75, 76 e 78 do loteamento 
municipal, sito na Encosta Sul, como compensação pela redução das potencialidades 
edificativas (4 para 2 pisos) nos antigos lotes 36 a 40 do loteamento com o alvará 3/91 
– para aprovação. 

 

 Listagem de processos da Divisão do Urbanismo, despachados pelo vereador João 
Gomes – para conhecimento. 
 

 Candidatura apresentada pela empresária Susana Isabel da Piedade Carrolo, ao lote 8 
do Parque Industrial de Abrantes – Zona Industrial de Tramagal – para aprovação. 
 

 Minuta da escritura de compra e venda a celebrar entre o Município de Abrantes e 
Susana Isabel da Piedade Carrolo, referente ao lote 8 da Zona Industrial de Tramagal – 
para aprovação. 
 

 Regulamento realização da Feira de S. Matias 2019, de 15 de fevereiro a 10 de março de 
2019, no Aquapolis – Margem Sul – para aprovação. 
 

 Minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Abrantes e Daniel José Rodrigues 
Henriques Vaz, representante de todos os operadores, com vista à realização da Feira 
de São Matias 2019, no Aquapolis – Margem Sul – para aprovação. 
 

 Processo referente ao abastecimento de água ao sul do concelho a partir de Castelo de 
Bode – alteração da deliberação tomada na reunião de 25 de janeiro de 2019 – para 
aprovação. 
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 Abertura de procedimento concursal para provimento, em regime de comissão de 
serviço, do cargo de chefe da divisão de resíduos sólidos urbanos – para autorização e 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 
 
 

Abrantes, 06 de fevereiro de 2019 

 

João Carlos Caseiro Gomes 

Vice-Presidente da Câmara 

 


