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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 13 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 13 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  
 

 Proposta de declaração de apoio ao "Movimento Pelo Interior – em nome da coesão" – 
para aprovação. 
 

 Proposta de afetação de trabalhadores da Câmara Municipal ao núcleo de apoio da 
Assembleia Municipal – para aprovação. 
 

 Coordenador da USP – Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo – dá conta do teor do 
documento resumo da reunião do PLS – Plano Local de Saúde do Médio Tejo – para 
conhecimento. 
 

 Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Comando Pessoal – Escola das 
Armas – dá conta de alteração de data para realização de exercícios de fogos reais no 
polígono de tiro da Brigada Mecanizada – Santa Margarida – para conhecimento. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a emissão de parecer desfavorável ao 
pedido de autorização prévia apresentado no ICNF – Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P., na Freguesia de Carvalhal – para ratificação. 
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 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a emissão de parecer favorável ao 
pedido de autorização prévia apresentado no ICNF – Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P.  em Jogada, Aldeia do Mato, na União de Freguesias de 
Aldeia do Mato e Souto – para ratificação. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a emissão de parecer favorável ao 
pedido de autorização prévia apresentado no ICNF – Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P.  em Vale Feito, na União de Freguesias de Aldeia do 

Mato e Souto – para ratificação. 
 

 Pedido da adjudicatária do Quiosque do Largo 1º de Maio, em Abrantes, que solicita a 
cessão da sua posição contratual – para aprovação. 
 

 Proposta de renovação de contrato de arrendamento comercial para utilização de 
espaço com a área de 79 m2 no Parque Urbano de Abrantes, até ao termo do contrato 
de cedência de exploração celebrado – para aprovação. 
 

 Proposta de dispensa de pagamento das taxas de licenciamento de eventos 
culturais/desportivos/tradicionais apresentados durante o mês de março de 2018, que 
ainda não foram objeto de deliberação – para aprovação. 
 

 Prestação de Contas relativos ao Exercício do ano 2017 (CMA e SMA) – para aprovação 
e envio à Assembleia Municipal. 
 

 Proposta de comparticipação nas despesas suportadas pela CIMT – Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo na deslocação dos autarcas a Bruxelas, no âmbito da ação 
conjunta das CIM da Região Centro – para aprovação. 
 

 Candidaturas apresentadas às medidas 1, 3, 4 e 5 do Finbrantes – Programa de Apoio a 
Coletividades do Concelho de Abrantes, que reúnem os requisitos necessários, bem 
como os respetivos montantes – para aprovação. 
 

 Proposta de atribuição de apoio à União de Freguesias de Abrantes (São João e São 
Vicente) e Alferrarede, para realização do XIX Prémio de Atletismo Cidade de Abrantes 
– 25 de abril de 2018 – para aprovação e envio a deliberação da Assembleia Municipal. 
 

 Proposta de protocolo com a Casa do Benfica de Abrantes para a realização, em 
Abrantes, do Grande Prémio 25 de Abril, no dia 25 de abril de 2018, e da Mini e Meia 
Maratona do Concelho de Abrantes, no dia 19 de novembro de 2018 – para aprovação. 
 

 Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Centro Popular de Cultura e Desportos de 
Sentieiras para a realização das finais distritais do campeonato de futebol da Fundação 
Inatel – para aprovação. 
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 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a abertura de procedimento para 
aquisição de serviços para a instalação da Rede Secundária de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios – Faixa de Gestão de Combustível confinante com a rede viária municipal – 
para ratificação do despacho. 
 

 Proposta de Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2018/2019, do concelho 
de Abrantes – para aprovação. 
 

 Proposta de substituição do representante da autarquia Bruno Jorge Vicente Tomás por 
João António da Conceição Marques – Secretário da Junta - União de Freguesias de 
Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede) – para aprovação. 
 

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

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

 Plano de Trabalhos Definitivo entregue pela adjudicatária da empreitada de 
“Requalificação do Largo 1º de Maio, em Abrantes” – para aprovação. 
 

 Proposta de liberação faseada da caução da empreitada de “Execução de sinalização 
horizontal no concelho de Abrantes” – para aprovação. 
 

 Proposta de liberação faseada da caução da empreitada de “Repavimentação da Estrada 
da Zona Industrial e Troço da Rua Comendador Eduardo Duarte Ferreira, em Tramagal 
– Abrantes” – para aprovação. 
 

 Pedido de parecer ao projeto de uma exploração pecuária de ovinos com 29,25 CN, em 
regime extensivo, apresentado por Exaltina Maria Pinto Alexandre, na freguesia do Pego 
– Abrantes – para emissão de parecer favorável. 
 

 Pedido de parecer ao projeto de uma exploração pecuária de ovinos com 82,5 CN, em 
regime extensivo, apresentado por Fernando Maria Fernandes, na União de Freguesias 
de São Facundo e Vale das Mós – Abrantes– para emissão de parecer favorável. 
 

 Pedido de vistoria, ao abrigo do artigo 71° do Estatuto dos Benefícios Fiscais, para 
determinação do estado de conservação de um imóvel sito na Praça da República, nº 
22, em Abrantes – para determinação do nível de conservação do imóvel. 
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 Pedido de vistoria, ao abrigo do artigo 71° do Estatuto dos Benefícios Fiscais, para 
determinação do estado de conservação de um imóvel sito na Rua Nossa Srª Conceição, 
nº 3 e 5, em Abrantes – para determinação do nível de conservação do imóvel.  
 

 Proposta SMA - 1ª Revisão Orçamental aos documentos previsionais de 2018 dos 
Serviços Municipalizados de Abrantes – para aprovação e envio à Assembleia Municipal. 
 

 Relatório anual da Comissão de Acompanhamento do Contrato da Concessão do Serviço 
de Águas Residuais Urbanas do Município de Abrantes – para conhecimento. 

 

Abrantes, 09 de março de 2018 

 

 

Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque 

Presidente da Câmara 


