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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 03 de abril 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 03 de abril 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. Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Comando Pessoal – Escola das 
Armas – dá conta da realização de exercícios de fogos reais – para conhecimento. 
 

2. Câmara Municipal de Vila Franca de Xira – remete cópia da moção "Em defesa do Rio 
Tejo"– para conhecimento. 
 

3. Compta – dá conta de que foi convidada a estar presente, de uma forma continuada, no 
Watson IoT Headquarter da IBM em Munique, com a referência do trabalho realizado 
em Abrantes – Smart Cities - para conhecimento. 
 

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

5. Despacho do Vice-Presidente da Câmara que aprovou procedimento pré-contratual 
tendo em vista a celebração de contrato para “Aquisição de serviços de limpeza de 
edifícios municipais" – para ratificação. 
 

6. Despacho do Vice-Presidente da Câmara que aprovou os documentos de habilitação e 
a minuta do contrato relativos à empreitada de “Requalificação e ampliação do Colégio 
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Nossa Senhora de Fátima em Abrantes para instalação do Centro Escolar de Abrantes” 
– para ratificação. 
 

7. Pedido apresentado pelo consórcio "2045-Galia/Serviços de Vigilância e Segurança A C 
E”, no âmbito contrato nº 1/2016 – Contrato de "Prestação de Serviços de Segurança e 
Vigilância", já terminado – para libertação do seguro caução. 
 

8. Pedido de apoio à realização da XIII Gala Antena Livre & Jornal de Abrantes, no dia 21 
de abril de 2018 – para atribuição de apoio. 
 

9. Listagem de processos dos compromissos plurianuais autorizados no mês de dezembro 
de 2017, assumidos ao abrigo da Autorização Prévia Genérica prevista na LCPA – para 
conhecimento e envio à Assembleia Municipal. 
 

10. Despacho da Presidente da Câmara que aprovou e assinou o protocolo entre a ANPC e 
a AHBVA  para constituição de uma Equipa de Intervenção Permanente no concelho de 
Abrantes – para ratificação. 
 

11. Despachos do Vice-Presidente da Câmara que aprovaram procedimento pré-contratual 
tendo em vista as “Intervenções de estabilização de emergência após incêndio” – para 
ratificação. 
 

12. Informação relativa à monitorização do serviço de Teleassistência Fixa ao Segmento 
Sénior – para conhecimento. 
 

13. Agrupamento de Escolas Nº 2 de Abrantes - agradece o apoio e colaboração da Câmara 
Municipal de Abrantes na concretização do estágio da orquestra do Curso Básico de 
Música – para conhecimento. 
 

14. Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 03 a 16 de abril 
de 2018, no âmbito do plano de atividades para 2018 dos serviços municipais – para 
conhecimento. 
 

15. Coordenadora Local do Desporto Escolar – agradecimento pela colaboração da 
autarquia e dos seus trabalhadores na realização do Mega Sprinter da Coordenação do 
Desporto Escolar da Lezíria e Médio Tejo – para conhecimento. 
 

16. Proposta de dispensa de pagamento do valor devido pela inclusão de 7 crianças/jovens 
daquela instituição nas atividades do campo de Férias Jovens – Páscoa em movimento 
2018 - Centro de Acolhimento Temporário para Crianças e Jovens de Abrantes – para 
aprovação. 
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17. Plano de Segurança e Saúde, da empreitada de “Construção da Unidade de Saúde 
Familiar de Rossio ao Sul do Tejo - Abrantes”, fase execução – revisão 1 – para 
aprovação. 
 

18. Despacho do Vice-Presidente da Câmara que aprovou o Plano de Segurança e Saúde, da 
empreitada de “Construção do Parque de Estacionamento do Vale da Fontinha em 
Abrantes” – para ratificação. 
 

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

20. Auto de receção definitiva parcial da empreitada de “Construção do Mercado Diário de 
Abrantes” – para aprovação. 

 
21. Ministério da Defesa – Exército Português – Brigada de Reação Rápida – Regimento de 

Paraquedistas – pedido de empréstimo de grades antimotim, destinadas ao apoio nas 
comemorações do 62º aniversário do Regimento de Paraquedistas – para aprovação. 
 

22. Pedido de Margarido & Dias, Lda. para aceitação da forma de prestação de caução, 
referente a obras de urbanização de alteração do alvará de loteamento n.º 1/2000 – 
para aceitação. 
 

23. 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. 
 

24. Proposta de procedimento de elaboração do “projeto de regulamento do comércio não 
sedentário do Município de Abrantes” – para aprovação. 
 

25. Despacho do Vice-Presidente da Câmara que aprovou candidatura apresentada ao 
Programa +Comércio, pela empresária Maria Clementina Tapadas Varela Lopes, do 
estabelecimento designado por “Espaço Balance” – para ratificação. 
 

26. Despacho do Vice-Presidente da Câmara que aprovou candidatura apresentada ao 
Programa +Comércio, pela empresa Bebezitos Puericultura, Lda., das empresárias Ana 
Rodrigues e Patrícia Borges, do estabelecimento designado por “Bebezitos puericultura” 
– para ratificação. 

 
27. Despacho do Vice-Presidente da Câmara que aprovou candidatura apresentada ao 

Programa +Comércio, pelo empresário Rui André Porto Simões, do estabelecimento 
designado por “Barbearia Vintage” – para ratificação. 
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28. Despacho do Vice-Presidente da Câmara que aprovou candidatura apresentada ao 
apoio à contratação de emprego qualificado, no âmbito da candidatura apresentada 
pela empresa Seabookings Unipessoal Lda. – para ratificação. 

 

Abrantes, 28 de março de 2018 

 

 

Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque 

Presidente da Câmara 


