Câmara Municipal de Abrantes
Reunião ordinária pública de 11 de dezembro 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 11 de dezembro de 2018, com início às 09:30 horas, no Salão Nobre do
Edifício dos Paços do Concelho, em Abrantes:

I.
II.
III.
IV.

Período de intervenção aberto ao público
Intervenções dos membros do executivo antes da ordem do dia
Aprovação da ata da reunião anterior
Ordem do dia


Correspondência do Ministério da Defesa Nacional – Exército Português – Comando das
Forças Terrestres – Brigada Mecanizada, dando conta da realização de exercícios de
fogos reais de Met Pes 12,7mm; Met Lig 7,62 mm; Carro de Combate Leopard 2A6 e
Míssil Tow, no polígono de tiro da Brigada Mecanizada – Santa Margarida, levado a
efeito no dia 29 de novembro de 2018 (entre as 08:00 e as 17:00 horas – para
conhecimento.



Correspondência do Grupo Parlamentar do PCP, a dar conhecimento que foram
aprovadas no 1º dia de votações na especialidade da Proposta de Lei do Orçamento do
Estado para 2019 – para conhecimento.



Correspondência do Grupo Parlamentar do PCP, a dar conhecimento de medidas e
propostas daquele grupo parlamentar, aprovadas no âmbito da Proposta de Lei do
Orçamento do Estado para 2019 – para conhecimento.



Correspondência do Grupo Parlamentar do PCP, a dar conhecimento que apresentou
um outro conjunto de propostas de alteração à proposta de Lei do Orçamento do Estado
para 2019, com impacto nas autarquias locais – para conhecimento.
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Correspondência do Grupo Parlamentar “Os Verdes”, a dar conhecimento que foi
aprovada, a proposta daquele grupo parlamentar, que visa criar mais salas de educação
pré-escolar - OE 2019 – para conhecimento.



Correspondência da Assembleia Municipal do Entroncamento a remeter Moção Estação Ferroviária do Entroncamento, apresentada pela Coligação Democrática
Unitária PCC-PEV e aprovada por unanimidade, na Sessão Ordinária da Assembleia –
para conhecimento.



Horários das farmácias do concelho de Abrantes, durante o ano 2019, remetido pela
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, na sequência do parecer
favorável do órgão executivo, emitido por deliberação de câmara de16 de outubro de
2018 – para conhecimento.



Pedido apresentado pelo Serviço Social do Centro Hospitalar do Médio Tejo – EPE, para
dispensa de pagamento da taxa de inumação de uma jovem de 27 anos, Alice Panzu
Phemba, de nacionalidade Congolesa, que se encontrava internada na Unidade
Hospitalar de Abrantes – para aprovação.



Pagamento do valor da taxa devida pela publicidade, pela instalação de uma lona
publicitária, no âmbito da campanha de apoio à reflorestação das áreas atingidas pelos
incêndios de 2017, em curso pela Empresa Clenlab - Laboratório Análises Clínicas Lda –
para aprovação.



Preçário único para o Município de Abrantes e respetiva fundamentação dos preços a
serem praticados – para aprovação.



correspondência da DGESTE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, a remeter
notificação de aprovação da candidatura das Atividades de Enriquecimento Curricular para conhecimento.



Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 11 a 26 de
dezembro de 2018, no âmbito do plano de atividades para 2018, para as áreas da
Cultura e Turismo – para conhecimento.



Despacho n.º 11139/2018 que atribui a utilidade turística definitiva ao Luna Hotel
Turismo; fixando a validade da utilidade turística em 7 (sete) anos contados da data do
Alvará de Utilização n.º 38A, da Câmara Municipal de Abrantes, de 17 de agosto de 2018,
ou seja, até 17 de agosto de 2025 – para conhecimento.



Pedido de utilização do auditório do ParqueTejo, em Rossio ao Sul do Tejo, para a
realização de uma Sessão de Educação para a Saúde, subordinada ao tema
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"Prevenir/Viver com Hipertensão Arterial", no dia 14 de dezembro de 2018 – para
aprovação.


Pedido do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, a solicitar a dispensa
do pagamento das taxas devidas pela utilização do auditório do edifício Pirâmide, nos
dias 07 e 08 de janeiro de 2019, para realização do IdeaLab Regional 5.0 – para
aprovação.



Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 11 a 26 de
dezembro de 2018, no âmbito do plano de atividades para 2018, para as áreas do
desporto, juventude e associativismo - para conhecimento.



Auto de receção provisória da empreitada de “Açude de Abrantes – Aterro de Acesso
aos Vãos 3 e 4 e Colocação de Ensecadeiras dos Mesmos” – para aprovação.



Auto de receção definitiva da empreitada de “Residência de Estudantes no Centro
Histórico de Abrantes”, adjudicada à sociedade Firmino Fernandes Bispo, Lda. – para
aprovação.



Nomeação para Diretor de Fiscalização da empreitada de “Restauro Reabilitação,
Remodelação e Ampliação do Edifício Carneiro em Abrantes, para instalação do Museu
de Arte Contemporânea Charters de Almeida” – para aprovação.



Relação 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 parceria enviada pela Associação Bandeira Azul da Europa, no âmbito do
Programa Eco-Escolas, com vista ao apoio municipal referente à participação de escolas
do concelho no referido programa de educação e sensibilização ambiental – para
aprovação.



Despacho do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João Gomes, que aprovou a
isenção total do pagamento pela utilização do transporte urbano coletivo “aBUSa”, no
período das Festas de Natal de 2018/2019, entre os dias 1 de dezembro de 2018 e 7 de
janeiro de 2019 – para ratificação.



Candidatura apresentada pela empresa FC2TEC – Manutenção Industrial, Lda., ao lote
I61 no Parque Industrial de Abrantes- Zona Industrial Norte, que possui uma área de
4447 m2 do Parque Industrial de Abrantes – para aprovação.
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Abrancop – Construção Civil e Obras Públicas, Lda. - prorrogação do prazo para
submeter o projeto das instalações a controlo urbanístico por mais um ano, sendo que
a presente prorrogação apenas deve ser aplicada se o lote em causa não for
imprescindível para qualquer outro investimento que surja neste período – para
aprovação.



Abranfrio – Equipamentos Hoteleiros, Lda. - prorrogação por mais um ano, para que a
empresa Abranfrio – Equipamentos Hoteleiros, Lda. – para aprovação.



candidatura da empresa NULL PROBLEM IT CONSULTING, LD., no âmbito do
Regulamento e Apoio à Criação de Emprego Qualificado – para aprovação.

Abrantes, 07 de dezembro de 2018
João Carlos Caseiro Gomes
Vice-Presidente da Câmara
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