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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 23 de janeiro 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 23 de janeiro 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  
 

 Proposta de alteração da estrutura orgânica flexível municipal e do respetivo 
regulamento – para aprovação. 
 

 Correspondência do Comandante da Brigada Mecanizada, Eduardo Ferrão, Brigadeiro 
General que apresenta cumprimentos – para conhecimento. 
 

 Correspondência do Grupo Parlamentar “Os Verdes” – que dá conta do Projeto de 
Resolução nº 1204/XIII/3ª daquele grupo “Pela defesa e proteção integrada da bacia 
hidrográfica do Tejo” – para conhecimento. 
 

 Despachos da Presidente da Câmara que aprovaram a emissão de pareceres a pedidos 
de autorização prévia apresentados ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas, I.P, para ações de (re)arborização – para ratificação – 3 processos. 
 

 Proposta de afetação da parcela de terreno adquirida à Sociedade Fabril Produtos 
Resinosos, SA. – Aqupolis Norte – para submissão à aprovação da Assembleia Municipal. 
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 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a minuta do contrato de empreitada 
de “Instalação da Loja do Cidadão em Abrantes em edifício municipal” – para ratificação. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a minuta do contrato de aquisição de 
serviços na área dos seguros ao abrigo do Acordo Quadro para fornecimento de seguros 
da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo – para ratificação. 
 

 Proposta de assunção da despesa estimada para as novas candidaturas a aprovar ao 
abrigo do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, para o ano 2018 – 
para aprovação. 
 

 Proposta de aprovação da listagem dos pedidos de dispensa de pagamento das taxas de 
licenciamento de eventos culturais/desportivos/tradicionais apresentados durante o 
mês de dezembro de 2017, que ainda não foram objeto de deliberação – para 
aprovação. 
 

 Listagem com os contratos de aquisição de serviços celebrados ou renovados durante o 
mês de dezembro de 2017 – para conhecimento. 
 

 Proposta de dispensa do pagamento pela utilização de autocarro municipal por parte da 
Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, para o transporte de alunos do Curso 
Profissional de Técnico de Soldadura e do seu professor, entre as escolas Dr. Manuel 
Fernandes e Octávio Duarte Ferreira, em Tramagal – para aprovação. 
 

 Pedidos de utilização das infraestruturas desportivas municipais no decurso do ano 
letivo 2017/2018, com dispensa do pagamento das respetivas taxas – para aprovação. 
 

 Proposta de redução da garantia bancária relativa adiantamento da empreitada de 
“Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes – Fase 1 – Recuperação, 
Remodelação e Ampliação do Convento de S. Domingos” – para aprovação. 
 

 Pedido de autorização a entrada de subempreiteiro na empreitada de “Requalificação 
do Largo do espirito Santo em Mouriscas – Abrantes” – para autorização. 
 

 Pedido de autorização a entrada de subempreiteiro na empreitada de “Museu Ibérico 
de Arqueologia e Arte de Abrantes – Fase 1 – Recuperação, Remodelação e Ampliação 
do Convento de S. Domingos” – para autorização. 
 

 Pedido de autorização a entrada de subempreiteiros na empreitada de “Museu Ibérico 
de Arqueologia e Arte de Abrantes – Fase 1 – Recuperação, Remodelação e Ampliação 
do Convento de S. Domingos” – para autorização. 

 



 
 
 

 

 
Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 23 de janeiro de 2018 

3 
 
 

 

 Licenciamento para demolição de arrecadação e reconstrução/ampliação de habitação 
unifamiliar e construção de muros na Travessa da Murtanheira, nº 7, em Monte Galego 
– União das Freguesias de Alvega e Concavada, titulado por André Filipe Marques Lopes 
– para declaração de caducidade. 
 

 Listagem de processos da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, despachados 
pelo vereador João Gomes, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas 
 

 Proposta de dispensa do pagamento das taxas devidas pela utilização do Mercado 
Criativo pela Associação de Estudantes da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu – para 
aprovação. 
 

 Proposta celebração de protocolo entre o Município de Abrantes e Deolinda Fortunata 
da Cunha Alverca Costa para a realização da Feira de São Matias 2018, no Aquapolis – 
Margem Sul – para aprovação. 
 

 Pedido de Deolinda Fortunata da Cunha Alverca Costa para realização da Feira de São 
Matias 2018, de 16 de fevereiro a 11 de março de 2018, no Aquapolis – Margem Sul – 
para autorização. 
 
 

Abrantes, 17 de janeiro de 2018 

 

 

 

Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque 

Presidente da Câmara 


