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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 20 de março 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 20 de março 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 do Vereador Armindo Silveira para a Câmara Municipal formalize as diligências 
necessárias com vista à classificação do Antigo Mercado Diário de Abrantes como Imóvel 
de Interesse Municipal – para aprovação. 
 

 Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo a 2017 – para aprovação. 
 

 Proposta de alterações à minuta do "Protocolo de Cedência de Utilização de Veículo", a 
celebrar entre o Município de Abrantes e a ARSLVT, IP., - para aprovação. 
 

 Proposta para início ao procedimento tendente à revisão do Regulamento Municipal de 
Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos – para aprovação. 

 

 Proposta para reconhecimento das necessidades e para início de procedimento 
concursal para a regularização extraordinária de vínculos precários – para aprovação. 
 

 Proposta de abertura dos procedimentos concursais tendentes à ocupação de (dois) 
postos de trabalho – para aprovação. 
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 Proposta de dispensa de pagamento das taxas de licenciamento de eventos 
culturais/desportivos/tradicionais apresentados durante o mês de fevereiro de 2018, 
que ainda não foram objeto de deliberação – para aprovação. 
 

 Despacho do Vice-Presidente da Câmara que declarou a caducidade da adjudicação da 
empreitada de “Requalificação e ampliação do Colégio Nossa Senhora de Fátima em 
Abrantes para instalação do Centro Escolar de Abrantes” – para ratificação do despacho. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara que aprovou a minuta do relativo 
à “Aquisição de Licenciamento Microsoft”, delegou poderes na Presidente da Câmara 
para a sua assinatura – para ratificação do despacho. 
 

 Proposta de realização de despesa para aquisição de cal, para fornecimento às juntas 
de freguesia, no âmbito do programa Abrantes + Branca – para aprovação e envio à AM 
para aprovação. 
 

 Compromisso plurianual relativo à "Aquisição de serviços para circuitos especiais de 
transportes escolares no concelho de Abrantes, para o ano letivo de 2018/2019" Branca 
– para aprovação e envio à AM para aprovação. 
 

 Protocolo entre o Município de Abrantes e o Centro Cultural Recreativo e Desportivo da 
Ferraria para o apoio à realização do “XXXI RAID TT da Ferraria”, no dia 28 de abril de 
2018 – para aprovação. 
 

 Protocolo entre o Município de Abrantes e a Federação Portuguesa de Orientação – FPO 
para o apoio à realização da prova desportiva “Taça do Ribatejo Norte Interior”, nos dias 
09 e 10 de junho de 2018 – para aprovação. 
 

 Assunção do valor previsto para 2018 para a satisfação dos compromissos inerentes ao 
protocolo celebrado para a gestão e manutenção do Canil/Gatil Intermunicipal – para 
aprovação. 
 

 Proposta de alterações ao Regulamento Interno de Constituição e Regularização de 
Fundos de Maneio – para aprovação. 
 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 20 de março a 02 
de abril de 2018, no âmbito do plano de atividades para 2018 – para conhecimento. 
 

 Pedido de pernoita e a utilização dos balneários das instalações da Cidade Desportiva 
de Abrantes, no dia 10 de maio de 2018, por um grupo de cerca de 50 peregrinos de 
Portalegre – para autorização. 
 



 
 

 

 
Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 20 de março de 2018 

3 
 
 

 

 Pedido de dispensa de taxas - Associação de Estudantes da Escola Secundária Dr. 
Manuel Fernandes - cedência do Mercado Criativo – para aprovação. 
 

 Despacho do Vice-Presidente da Câmara que manteve o prazo para apresentação das 
propostas - concurso público relativo à empreitada de "Restauro, Reabilitação, 
Remodelação e Ampliação do Edifício Carneiro em Abrantes, para Instalação do Museu 
de Arte Contemporânea Charters de Almeida” – para ratificação do despacho. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou o plano 
de segurança em obra da empreitada de “Requalificação do Largo 1º de Maio em 
Abrantes” – para ratificação do despacho. 
 

 Pedido de entrada de subempreiteiro na empreitada de “Igreja de São Vicente, Abrantes 
– Beneficiação Exterior” – para autorização. 
 

 Pedido da Câmara Municipal do Sardoal - cedência de 20 grades antimotim, destinadas 
ao apoio na realização das celebrações da semana Santa – para aprovação. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a 
suspensão parcial do regulamento do estacionamento de veículos no centro histórico 
da cidade de Abrantes – para ratificação do despacho. 
 

 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. 
 

 Proposta de extensão do apoio já concedido no âmbito Programa de Apoio à Criação de 
Apoio Qualificado à empresa H.JDP- Alimentar, Lda., por mais 18 meses (um posto de 
trabalho) – para aprovação. 
 

 Proposta de apoio à contratação de emprego qualificado, no âmbito da candidatura 
apresentada pela empresa H.JDP – Alimentar, Lda. um posto de trabalho) – para 
aprovação. 
 

Abrantes, 15 de março de 2018 

 

 

Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque 

Presidente da Câmara 


