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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 02 de abril de 2019 

 

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 abril de 2019, 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  
 

• Despacho do Presidente da Câmara - disponibilização de um conjunto de meios 
humanos e materiais à AHBVA – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Abrantes, para que a mesma integrasse a Missão Moçambique – para ratificação. 
 

• Proposta para aquisição de cal, para fornecimento às juntas de freguesia, no âmbito do 
programa Abrantes + Branca – aprovação e envio à Assembleia Municipal; 
 

• Proposta de redução do montante a transferir para a AHBVA – Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de Abrantes, ao abrigo do "Acordo de Parceria Técnica no 
âmbito da Proteção Civil" – para aprovação. 
 

• Despachos do Presidente da Câmara que aprovaram a emissão de parecer favorável 
relativo aos pedidos de autorização prévia para ações de (re)arborização com eucaliptos 
apresentados ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, por 
vários requerentes – para ratificação – 7 processos. 
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• Proposta de alteração ao regulamento da estrutura dos serviços municipais, onde 
constam as competências dos serviços municipais – para aprovação. 
 

• Proposta de revisão do Mapa de Pessoal de 2019 – para aprovação. 
 

• Ata do júri do concurso para a cedência de exploração de um quiosque situado no Largo 
1º de Maio, que refere que o concurso público ficou deserto – para conhecimento. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou o procedimento com vista à abertura 
de Concurso Público para a cedência de exploração de um quiosque situado no Largo 1º 
de Maio – Abrantes – para ratificação. 
 

• Listagem dos pedidos de dispensa de pagamento das taxas de licenciamento de eventos 
culturais/desportivos/tradicionais apresentados durante o mês de fevereiro de 2019 – 
para aprovação. 
 

• Listagem dos procedimentos abertos, durante o primeiro trimestre do ano 2019, ao 
abrigo da autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de compromissos 
plurianuais – para conhecimento. 
 

• Proposta de apoio à União de Freguesias de Abrantes (São João e São Vicente) e 
Alferrarede, para realização do XX Grande Prémio de Atletismo Cidade de Abrantes, a 
levar a efeito no dia 25 de abril de 2019 - para envio à aprovação da Assembleia 
Municipal. 
 

• Relatório final do júri do procedimento para “Aquisição de Combustíveis Líquidos 
(gasóleo e gasolina sem chumbo 95 octanas), por cartão eletrónico de abastecimento 
em postos de abastecimento públicos" – para homologação, adjudicação e aprovação 
da minuta. 
 

• Proposta de abertura de procedimento para "Aquisição de energia elétrica para diversas 
instalações municipais ao abrigo do Acordo Quadro em regime de mercado 
livre_CPCC/05/2018, da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio 
Tejo - Lote 2 - Baixa Tensão Especial" – para aprovação e envio à Assembleia Municipal. 
 

• Pedido de autorização para assunção de compromisso plurianual para abertura de 
procedimento para "Aquisição de serviços para circuitos especiais de transportes 
escolares no concelho de Abrantes, para o ano letivo de 2019/2020" – para envio à 
Assembleia Municipal. 
 

• Aprovar a fixação de preços pela realização de trabalhos de gestão de combustível e 
disponibilização de meios para a realização de queimadas, por parte da equipa de 
sapadores – para aprovação. 
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• Informação sobre a 3ª reunião do Conselho Municipal de Educação de Abrantes, 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2019 – para conhecimento. 
 

• Proposta de revisão do Regulamento do Programa de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos – para dar início ao procedimento tendente à revisão. 
 

• Resumo quinzenal para as áreas da Cultura e Turismo – para conhecimento. 
 

• CIMT – Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - agradecimento a todos os 
envolvidos na Bolsa de Turismo de Lisboa – para conhecimento. 
 

• Resumo quinzenal das diversas atividades desportivas – para conhecimento. 
 

• Fuga Rosa, Women’s Cycling Portugal – agradecimento pela disponibilidade e o 
entusiasmo em divulgar e apoiar a iniciativa Fugas em Fuga, Nacional 2, realizada para 
celebrar o Dia Internacional da Mulher – para conhecimento. 
 

• Proposta de celebração de protocolo com a Federação Equestre Portuguesa para a 
realização, em Abrantes, da “Rota Lusitana Concurso Internacional de Dressage 3***”, 
que se realiza nos dias 13 e 14 de abril – para aprovação. 
 

• Proposta de dispensa total do pagamento de taxas inerentes à realização de diversas 
provas de BTT e Cicloturismo durante o ano 2019, a levar a cabo por diversas entidades 
e coletividades do concelho – para aprovação. 
 

• Auto de receção provisória da empreitada de Construção da unidade de Saúde Familiar 
de Rossio ao Sul do Tejo” – para aprovação. 
 

• Auto de receção provisória da empreitada de “Reabilitação do 1º piso da antiga Casa de 
Saúde para instalação da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)” – para aprovação. 
 

• Proposta de redução 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. 
 

• 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 autorizar a entrada do dos subempreiteiros (2 processos) 
 



 
 

 

 
Divulgação da ordem do dia da reunião de câmara de 02 de abril de 2019 

4 
 
 

 

• Proposta de conta final da empreitada de Requalificação de arruamentos no Centro 
Histórico de Abrantes” – para aprovação. 
 

• Proposta de redução da garantia bancária apresentada no âmbito da empreitada de 
“Requalificação arruamentos do Centro Histórico de Abrantes” – para aprovação. 
 

• Proposta de nomeação do 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. 
 

• Pedido da Câmara Municipal de Constância, para a cedência a título de empréstimo, das 
grades antimotim – para autorização. 
 

• Pedido do Centro Popular de Cultura e Desportos de Sentieiras – utilização de 
autocarros municipais, com isenção do pagamento de tarifas, para o transporte da 
equipa para disputar a Final da Taça da Fundação INATEL – para aprovação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou o projeto de arquitetura - para 
ampliação e alteração de habitação unifamiliar e garagem, legalização, alteração e 
demolição de anexo e alpendre e demolição e construção de muros (laterais e tardoz), 
na Avenida Conde de Alferrarede nº 90/92, em Abrantes - Cabeça de Casal da Herança 
de Mário Henrique Chambel – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou o projeto de arquitetura - pedido de 
legalização de ampliação e alterações em habitação unifamiliar, demolição de anexos e 
reposição de muro, na Rua Professor Silva Leitão, nº º 29, em Bemposta, Abrantes, 
apresentado por Adelino Manuel de Matos Fernandes – para ratificação. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou o pedido da “EDP Distribuição - 
Energia, S.A.”, para ocupação de via pública para a realização de infraestruturas, 
nomeadamente execução de ramal de rede elétrica na Alameda de Santo António e Rua 
S. João Batista de Ajudá, em Abrantes – para ratificação. 
 

• Proposta acerca da proposta apresentada pelos titulares do processo nº 58/2004, José 
Alberto da Silva Pereira e António Pereira, relativo a operação de loteamento com obras 
de urbanização em Vale de Morenas – Abrantes – para declinar a proposta. 
 

• Pedido de informação prévia para operações de loteamento apresentado por Daniel 
João Lopes Marques relativamente à alteração de um loteamento municipal sito Rua 
Inês de Castro, em Abrantes – para emissão de parecer favorável. 
 

• Processo de alteração do Plano Diretor Municipal, decorrido o período de discussão 
pública constata-se a inexistência de qualquer participação – para aprovação. 
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• Pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 16/93 - junção dos lotes 14 e 15 
incluindo outras alterações, na Avenida Conde de Alferrarede Nº 54, em Abrantes, 
requerido por André Filipe Lobato Rodrigues – para emissão de parecer favorável. 
 

• Pedido de Carla Isabel Gonçalves Ribeiro, ao abrigo do artigo 71° do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais, para determinação do estado de conservação de um imóvel sito na 
Av. Dr. Solano de Abreu, nº 39, em Abrantes – para determinar o nível de conservação. 
 

• Pedido de Pedro José Dias Morgado, ao abrigo do artigo 71° do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais, para determinação do estado de conservação de um imóvel sito na Praça Barão 
da Batalha, nºs 10 e 11 e Jardim da República, nº 20, em Abrantes – para determinar o 
nível de conservação. 
 

• Pedido de Cruzapatamar Unipessoal, Lda., ao abrigo do artigo 71° do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais, para determinação do estado de conservação de um imóvel sito na 
Rua Grande, nºs 23 e 25, em Abrantes – para determinar o nível de conservação. 
 

• Pedido de Cruzapatamar Unipessoal, Lda., ao abrigo do artigo 71° do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais, para determinação do estado de conservação de um imóvel sito na 
Rua Grande, nºs 27 e 29, em Abrantes – para determinar o nível de conservação. 
 

• Listagem dos processos da Divisão do Urbanismo, despachados pelo vereador João 
Gomes, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas pelo Presidente da 
Câmara – para conhecimento. 
 

• Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a minuta do “Protocolo de execução 
para implementação do programa de apoio à redução tarifária” – para ratificação. 
 

• Serviços Municipalizados de Abrantes - proposta de retificação da resolução de 
constituição da servidão em conformidade com os esclarecimentos solicitados pela 
DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais – para aprovação. 

 

 

Abrantes, 01 de abril de 2019 

 

João Carlos Caseiro Gomes 

Vice-Presidente da Câmara 

 


