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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 14 de maio 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 14 de maio 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  
 

 ofício da Assembleia Municipal, de 26 de abril de 2019, que remete as deliberações 
aprovadas em minuta e os respetivos processos relativos à ordem de trabalhos da 
sessão ordinária daquele órgão que decorreu no passado dia 24 de abril – para 
conhecimento. 
 

 Revisão 1 e demais anexos, do Plano de Segurança e Saúde, fase de execução, referente 
à empreitada, "Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes- fase 1 Recuperação, 
remodelação e Ampliação do Convento de São Domingos" – para aprovação. 
 

 Ofício do munícipe Adelino Manuel de Jesus Grossinho, residente na Rua da Aldeia, nº 

54, em Mouriscas, Abrantes, a manifestar interesse na compra de um terreno com cerca 

de 1600 m2, junto à Barragem do Negrelinho, naquela freguesia, destinado à colocação 

de cabras de pastagem – para aprovação. 
 

 Pedido da Administração Regional de Saúde Lisboa Vale Tejo IP, a solicitar a dispensa de 

pagamento das taxas de ocupação de espaço público com uma unidade móvel de 15 

m2, para realização de rastreio à Diabetes tipo 2 e à Hipertensão em diversas localidades 

do Concelho, nos meses de abril, maio e junho do corrente ano – para autorização. 
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 Minuta do protocolo de cooperação humana, logística e financeira, a celebrar entre o 

Município de Abrantes e a Federação de Triatlo de Portugal, para realização do “Duatlo 

de Abrantes”, no dia 13 de junho e do “Campeonato Nacional Jovem”, no dia 14 de 

junho de 2019 – para aprovação. 
 

 Atribuição de apoio financeiro à União de Freguesias de Alvega e Concavada, no 

montante de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros), para apoio na realização da “XVIII 

Feira Gastronómica e Cultural de Alvega” – submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal. 
 

 atribuição de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Mouriscas, no montante de 

750,00€ (setecentos e cinquenta euros), para apoio na realização da 27ª Feira Mostra 

de Artesanato e Gastronomia de Mouriscas - submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal. 
 

 Abertura de procedimento para “Intervenções de estabilização de emergência após 

incêndio na freguesia de Carvalhal, Freguesia de Fontes e União das Freguesias de 

Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede” – submeter à Assembleia Municipal 

para autorização. 
 

 Despacho do Presidente da Câmara que aprovou a alteração ao Anexo I do caderno de 

encargos do procedimento para "Fornecimento de refeições para as Escolas Básicas do 

1º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Abrantes" (ajustamento ao nº de refeições, 

uma vez que, as anteriormente indicadas ultrapassavam o preço base do procedimento) 

– para ratificação. 
 

 Aquisição de recursos tecnológicos “Laboratórios de Aprendizagem” – Projeto Mocho 

XXI - 2ª Geração, no âmbito do Projeto Educativo Municipal – para conhecimento. 
 

 Resumo quinzenal dos diversos eventos a levar a efeito no período de 14 a 28 de maio 

de 2019, no âmbito do plano de atividades para 2019, para as áreas da Cultura e Turismo 

– para conhecimento. 
 

 Agradecimento da Comissão Organizadora do XXIII ENCONTRO DE AUTOCARAVANAS 

PYC-MMW, pelo apoio e colaboração desta edilidade na concretização do referido 

encontro no Parque Tejo, de 24 a 28 de abril 2019 – para conhecimento. 
 

 Pedido da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, solicitar a 

cedência gratuita do auditório do edifício Pirâmide, em Abrantes, para o dia 04 de maio 

de 2019, das 09h00 às 18h00, com vista à realização de um curso intitulado "Curso 

Introdução à Proteção Civil" – para autorização. 
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 Resumo quinzenal das diversas atividades desportivas, a levar a efeito no período de 14 

a 27 de maio de 2019, no âmbito do plano de atividades para 2019 – para conhecimento. 
 

 Conta final da empreitada de “Construção da Unidade de Saúde Familiar de Rossio ao 

Sul do Tejo”, adjudicada à empresa GAR-FIVE, Lda. e por cessão de posição contratual à 

firma J.C. Bartolomeu – Instalações Elétricas, Lda. – para aprovação. 
 

 Relação de processos da Divisão do Urbanismo, despachados pelo vereador João 

Gomes, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas pelo Presidente da 

Câmara – para conhecimento. 
 

 Revisão e atualização do “Regulamento Municipal de Incentivos à Reabilitação Urbana” 

-  início do procedimento – para aprovação. 
 

 Revisão do “Regulamento de venda e instalação de lotes/parcelas no Parque Industrial 

de Abrantes” - início do procedimento – para aprovação. 
 

 “Projeto de Regulamento do Comércio não Sedentário do Município de Abrantes” – para 

aprovação. 
 

 Despacho do Presidência da Câmara que aprovou a cedência dos Quiosques situados no 

Aquapolis Sul, ao Agrupamento de Escuteiros 697, para apoio à XVI Escapadinha dos 

Mourões – para ratificação. 
 

 Prorrogação por um ano do prazo de assinatura do contrato de compra e venda - 

submeter o projeto das instalações a controlo urbanístico, até 15 de maio de 2020, de 

acordo com o requerido pela empresa Tectania-Tecnologia Automóvel, Lda. – para 

aprovação. 
 

 Despacho do Presidente da Câmara que aprovou o procedimento com vista à abertura 

de Concurso Público para a Cedência de Exploração da área de Recreio e Lazer da Praia 

Fluvial de Fontes, Abrantes, composto por Normas, Programa de Concurso, respetivos 

anexos, Minuta de Edital e nomeação do júri do concurso – para ratificação. 
 

Abrantes, 10 de maio de 2019 

 

João Carlos Caseiro Gomes 

Vice-Presidente da Câmara 

 


