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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 28 de dezembro de 2017 

 

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 28 de dezembro de 2017, 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  
 

 ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – informa de que dispõe de 
uma delegação em Lisboa onde disponibiliza, aos seus associados, uma sala de reuniões 
e o respetivo apoio logístico – para conhecimento. 
 

 Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Brigada de Reação Rápida – 
Regimento de Comandos - exercícios de fogos reais, no polígono de tiro da Brigada 
Mecanizada, em Santa Margarida, no dia 16 de novembro de 2017 – para conhecimento. 
 

 Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Brigada Mecanizada, que informa 
acerca da realização de exercícios de fogos, no polígono de tiro da Brigada Mecanizada, 
em Santa Margarida, no dia 23 de novembro de 2017 – para conhecimento. 
 

 Grupo Parlamentar do PCP – remete um conjunto de propostas de alteração à Proposta 
de Lei do Orçamento do Estado para 2018 – designadamente sobre autarquias locais, 
trabalhadores, habitação e proteção civil – para conhecimento. 
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 Despacho da Presidente da Câmara que autorizou o Grupo de Apoio de Abrantes da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro a colocar dois laços nos portões de ferro do jardim junto à 
Rotunda da Família – para ratificação. 
 

 Banco Alimentar Contra a Fome de Abrantes que agradece a colaboração do Município 
de Abrantes na recolha de bens alimentares na campanha que decorreu nos dias 2 e 3 
de dezembro de 2017 – para conhecimento. 
 

 Despachos da Presidente da Câmara que aprovaram a emissão de parecer relativo aos 
pedidos de autorização prévia para a ação de rearborização apresentados no ICNF – 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas – para ratificação. 
 

 Proposta de aprovação de reversão do terreno vendido à Fábrica da Igreja Paroquial de 
S. Vicente pela escritura 01/2016, a favor do Município de Abrantes, livre de quaisquer 
ónus ou encargos – para aprovação. 
 

 Proposta de protocolo com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Abrantes com vista a assegurar a aquisição da viatura – para aprovação e delegação de 
poderes na Presidente da Câmara para a sua assinatura. 
 

 Proposta de com a Associação de Natação do Distrito de Santarém para a realização, em 
Abrantes, da Taça do Vale do Tejo de Natação, no dia 27 de janeiro de 2017– para 
aprovação e delegação de poderes na Presidente da Câmara para a sua assinatura. 
 

 Proposta de despesa relativa ao fornecimento de refeições aos participantes na 
atividade Natal é Festa 2017, durante o período das férias letivas de Natal, por parte do 
Centro Social do Pessoal do Município de Abrantes, no âmbito do Protocolo de 
Colaboração celebrado – para aprovação. 
 

 Proposta de comparticipação parcial das despesas com a realização da Festa e Ceia 

de Natal de 2017, por parte do Centro Social do Pessoal do Município de Abrantes, no 
âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado – para aprovação. 
 

 Proposta de Regulamento Interno de Constituição e Regularização de Fundos de 
Maneio, bem como a listagem de constituição e afetação de Fundos de Maneio e o mapa 
de Fundos de Maneio (anexos I e II, respetivamente) para o ano de 2018 – para 
aprovação. 
 

 Pedido apresentado por David Filipe da Silva Martins para a dispensa do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de alvará de licença de construção de habitação, anexo e 
muro, na Rua da Cabeça Alta, na freguesia de Pego, Abrantes – para aprovação 
relativamente ao valor das taxas. 
 

 Listagem dos pedidos de dispensa de pagamento das taxas de licenciamento de eventos 
culturais/desportivos/tradicionais apresentados que ainda não foram objeto de 
deliberação – mês de novembro – para conhecimento. 
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 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou o Relatório Final e adjudicou o 
procedimento relativo a “Prestação de serviços de vigilância humana e de ligação a 
central de receção e monitorização de alarmes” – para ratificação. 
 

 Resposta ao pedido de esclarecimentos apresentado pelo Vereador Armindo Silveira, 
eleito pelo BE, acerca da competência da CMA na assunção dos encargos com os seguros 
– para conhecimento. 
 

 Proposta de protocolo com a Associação de Solidariedade Social Pró-Cultural Professor 
Silva Leitão e o Centro Social do Souto para garantir o apoio às pessoas que se 
encontram em situação de carência económica e a aplicação com eficácia do programa 
POAPMC - Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas – para 
aprovação. 
 

 Pedido de dispensa de taxas – utilização do auditório do Edifício Pirâmide - CRIA – Centro 
de Recuperação e Integração de Abrantes – para aprovação. 
 

 Pedido de dispensa de taxas – utilização do auditório do Edifício Pirâmide – Igreja 
Adventista do 7º Dia – para aprovação. 
 

 Agradecimento – UTIA – Universidade da Terceira Idade – cedência do Cineteatro de 
São Pedro – para conhecimento. 
 

 Agradecimento – Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal cedência do 
Cineteatro de São Pedro – para conhecimento. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a minuta do protocolo a celebrar entre 
o Município de Abrantes e a DGPC – Direção Geral do Património Cultural – para 
ratificação. 
 

 Projeto base da empreitada de “Reabilitação e Ampliação da Galeria Municipal de Arte 
de Abrantes para Instalação do Museu de Arte Contemporânea – Pólo 2” – para 
aprovação. 
 

 Despacho do Vice-Presidente da Câmara que aprovou a ata do júri do procedimento 
relativo à empreitada de “Restauro, reabilitação, remodelação e ampliação do Edifício 
Carneiro, em Abrantes, para instalação do Museu de Arte Contemporânea Charters de 
Almeida” e a disponibilização dos esclarecimentos e retificações – para ratificação. 
 

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

 Substituição do Diretor de Fiscalização da empreitada de “Igreja de São Vicente, 
Abrantes – Beneficiação Exterior” – para aprovação. 
 

 Redução da garantia bancária relativa adiantamento de 15% dos trabalhos contratuais 
da empreitada de “Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes – Fase 1 – 
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Recuperação, Remodelação e Ampliação do Convento de S. Domingos” – para 
aprovação. 
 

 Cedência, a título de empréstimo, de 70 grades antimotim ao Exército Português – 
Brigada Mecanizada para a realização da Corrida Solidária S. Silvestre – para 
autorização. 
 

 Regulamento de Perequação Urbanística – para dissipar uma omissão resultante da 
aplicação da norma constante no artigo 7º (“Norma transitória”). 
 

 Regulamento da Urbanização e da Edificação – para clarificar a aplicação do artigo 30º 
(“Norma transitória”). 
 

 Operação de loteamento com obras de urbanização requerida pela Sociedade Fabril de 
Produtos Resinosos, S.A., em Casabela – Barreiras do Tejo – para deferir. 
 

 Operação de loteamento com obras de urbanização requerida por Norberto dos Santos 
Vicêncio Matias e outra, na Rua do Cabeço do Moinho de Vento – Tramagal, Abrantes – 
alteração ao lote A – para deferir. 
 

 Loteamento com obras de urbanização, sito na Travessa D. Maria com a Rua da Horta 
Nova, na Freguesia de Carvalhal, Abrantes, titulado por Manuel de Jesus Vicente – para 
aprovação das telas finais. 
 

 Rodoviária do Tejo, S.A. – pedido de renovação do alvará do licenciamento de um posto 
de abastecimento de gasóleo com 25m3 de capacidade para consumo próprio, no 
Terminal Rodoviário do Tejo, sito na Rua Dr. Álvaro Barreirinhas Cunhal, em Abrantes – 
para aprovação. 
 

 Silicália Portugal, Indústria e Comércio de Aglomerados de Pedra, S.A. – pedido de 
autorização de utilização de uma instalação de armazenagem de produtos derivados do 
petróleo e de um reservatório de acetona -  EN 118, Vale do Feto – Pego, Abrantes – 
para aprovação. 
 

 Processo de obras nº 254/08, titulado por Firmino Fernandes Bispo, Lda., relativo à 
construção de um edifício habitacional na Av. Rainha D. Leonor, Lote 39, em Abrantes – 
para declaração de caducidade. 
 

 Processo de obras nº 257/08, titulado por Firmino Fernandes Bispo, Lda., relativo à 
construção de um edifício habitacional na Av. Rainha D. Leonor, Lote 40, em Abrantes – 
para declaração de caducidade. 
 

 Processo de obras nº 57/07, titulado por Lusoforma, Construções, Lda., relativo à 
construção de um edifício habitacional na Quinta dos Pinheiros, Lote 7, em Abrantes – 
para declaração de caducidade. 
 

 Relação de processos da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, despachados 
pelo vereador João Gomes, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas 
pela Presidente da Câmara – para conhecimento. 
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 Agradecimento da Associação de Melhoramentos do Bairro das Amendoeiras – Marvila 
- acolhimento e profissionalismo dos colaboradores do município, por ocasião da visita 
que realizaram a Abrantes – para conhecimento. 
 

 Proposta de atualização tarifária das tarifas de saneamento de águas residuais para o 
ano de 2018 - Serviços Municipalizados de Abrantes – para aprovação. 
 

 Proposta de tarifário de água de abastecimento, recolha e tratamento de resíduos 
sólidos urbanos e outros serviços auxiliares, para o ano de 2018– para aprovação. 
 
 
 

Abrantes, 20 de dezembro de 2017 

 

 

 

Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque 

Presidente da Câmara 


