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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 02 de maio de 2018 

 

Divulgação da ordem do dia 
 

João Carlos Caseiro Gomes, Vice-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 02 de maio 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  
 

 Assembleia Municipal de Lisboa – dá conta da aprovação da Moção nº 012/02 – “Pela 
defesa e despoluição do Rio Tejo (BE) – para conhecimento. 
 

 Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Comando das Forças Terrestres – 
Brigada Mecanizada – exercícios de fogos reais no polígono de tiro do Campo Militar de 
Santa Margarida, nos dias 15 e 16 de maio de 2018 – para conhecimento. 
 

 ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – dá conta que o Partido 
Socialista indicou a Presidente da Câmara como membro suplente do Comité Europeu 
das Regiões – para conhecimento. 
 

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

 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.  – para ratificação – um processo. 
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 Despachos da Presidente da Câmara que aprovaram a emissão de parecer favorável 
relativo aos pedidos de autorização prévia para ações de (re)arborização apresentados 
ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P – para ratificação – 
4 processos 
 

 Pedido apresentado por munícipe, alegando insuficiência económica, para a dispensa 
de pagamento da taxa devida pela realização de vistoria à habitação onde reside – para 
aprovação. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara, que aprovou o procedimento com vista à abertura 
de Concurso Público para a Cedência de Exploração do Espaço destinado a 
Estabelecimento de Restauração e Bebidas situado na Esplanada 1º. de Maio – para 
ratificação. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara, que aprovou o procedimento com vista à abertura 
de Concurso Público para a Cedência de exploração do quiosque a instalar no Largo 1.º 
de Maio, em Abrantes – para ratificação. 
 

 Proposta de normas de participação do Orçamento Participativo de Abrantes, para o 
ano 2018 (3ª edição) – para aprovação. 
 

 Proposta de prorrogação por mais um ano do prazo a que alude o artigo 9º do 
Regulamento de “Incentivos Financeiros a Médicos” – para aprovação. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a candidatura apresentada à medida 1 
– Cultura do Finabrantes – Programa de Apoio a Coletividades do Concelho de Abrantes 
2018 – para ratificação. 
 

 Proposta de atribuição de apoio financeiro à "Filarmónica Riomoinhense”, com vista à 
reparação e substituição de alguns instrumentos cedidos – para aprovação. 
 

 Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara que aprovou a celebração de 
protocolo com a Associação de Estudantes da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu 
para a realização do XIV Encontro Municipal de Associações de Juventude, no dia 28 de 
abril de 2018 – para ratificação. 
 

 Proposta de protocolo entre o Município de Abrantes e Federação Portuguesa de 
Pentatlo Moderno, para apoio à realização de provas desportivas – para aprovação. 
 

 Proposta de protocolo entre o Município de Abrantes e Associação de Atletismo de 
Santarém, para apoio à realização de provas desportivas – para aprovação. 
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 Proposta de nomeação de Maria Piedade Dias Fernandes Pinto e Afonso Duarte 
Morgado Heleno da Costa, para o exercício da função nas faltas e impedimentos da 
primeira, como Conselheiros Locais para a Igualdade – para aprovação. 
 

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

 Proposta de redução da garantia bancária relativa adiantamento 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. 
 

 Auto de receção provisória da empreitada de “Construção de área de recreio e lazer em 
Fontes – Abrantes” – para aprovação. 
 

 Conta final da empreitada de “Requalificação do Parque do Alto de Santo António – 
Abrantes” – para aprovação. 
 

 Conta final da empreitada de “Obras de conservação no Parque Urbano de São Lourenço 
– Abrantes” – para aprovação. 
 

 Conta final da empreitada de “Obras de conservação no Jardim de Infância de Abrantes 
– na Rua Luís de Camões” – para aprovação. 
 

 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 inicio dos trabalhos de constituição de Área de Reabilitação Urbana (ARU) 
no centro urbano de Alferrarede e de elaboração da respetiva Operação de Reabilitação 
Urbana (ORU) – para aprovação. 
 

 Proposta de inicio dos trabalhos de constituição de Área de Reabilitação Urbana (ARU) 
no centro urbano de Rossio ao Sul do Tejo e de elaboração da respetiva Operação de 
Reabilitação Urbana (ORU) – para aprovação. 

 

Abrantes, 24 de abril de 2018 

 

 

João Carlos Caseiro Gomes 

Vice-Presidente da Câmara 


