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Câmara Municipal de Abrantes 

Reunião ordinária pública de 12 de junho 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 29 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  
 

 ANMP – Associação Nacional dos Municípios Portugueses - dá conta da Constituição da 
Comissão Distrital de Proteção do Distrito de Santarém, após as eleições autárquicas de 
outubro de 2017 – para conhecimento. 
 

 Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E. - agradece a colaboração da Câmara Municipal 
de Abrantes para a realização das I Jornadas de Enfermagem – “Tudo parece impossível 
até que seja feito” – para conhecimento. 
 

 Embaixadora do Reino de Marrocos – expressa o seu sincero apreço pela cooperação 
cordial e eficiente nestes anos e deseja as maiores felicidades – para conhecimento. 
 

 Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal - agradece o apoio prestado pela 
Câmara Municipal de Abrantes, na realização do seu evento no passado dia 26 de maio 
de 2018, no Parque Urbano São Lourenço, em Abrantes– para conhecimento. 
 

 Despacho da Presidente da Câmara que aprovou a emissão de parecer desfavorável a 
pedido de autorização prévia apresentado no ICNF – Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P. – para ratificação. 
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 Proposta de regulamento interno de normas e procedimentos de segurança na 
utilização dos sistemas de informação – para aprovação. 
 

 Proposta de revisão do Mapa de Pessoal de 2018 – para aprovação e envio à Assembleia 
Municipal. 
 

 Proposta de constituição do júri dos procedimentos concursais para os cargos de 
dirigentes das Unidades Orgânicas que se encontram providas em regime de 
substituição – para aprovação e envio à Assembleia Municipal. 
 

 Proposta de contabilização de percentagem sobre o total de baias publicitárias 
instaladas para proteção de peões na cidade e em Rossio ao Sul do Tejo, no âmbito do 
protocolo celebrado – para aprovação. 
 

 Proposta de procedimento com vista à abertura de concurso público para a cedência de 
exploração do bar situado no Estádio Municipal da Cidade Desportiva de Abrantes – 
para aprovação. 
 

 Despacho do Vice-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 – para ratificação. 
 

 Despacho do Vice-Presidente da Câmara que aprovou o relatório de avaliação elaborado 
pelo júri do concurso público para a cedência de exploração dos Quiosques situados no 
Aquapolis - margem Sul - Rossio ao Sul do Tejo e adjudicou a cedência de exploração – 
para ratificação. 
 

 Despacho do Vice-Presidente da Câmara que aprovou a atribuição de apoio financeiro 
ao CHMT – Centro Hospitalar do Médio Tejo, para apoio à realização das Jornadas de 
Enfermagem do CHMT – para ratificação. 
 

 Proposta de apoio financeiro à NERSANT – Associação Empresarial tendo em vista a 
realização da Feira Empresarial – 2018, que se materializa através do aluguer de 
tasquinhas, stands e segurança do evento – para aprovação. 

 

 Documentos de Prestação de Contas Consolidados relativos ao ano 2017 – para 
aprovação e envio à Assembleia Municipal 
 

 Despacho da Presidente da Câmara aprovou a abertura de procedimento pré-contratual 
para "Aquisição de serviços para circuitos especiais de transportes escolares no 
concelho de Abrantes, para o ano letivo de 2018/2019" dividido por lotes – para 
ratificação. 
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 Pedido da Associação Rossio Con Vida para a utilização, com dispensa do pagamento 
das taxas, da sala multiusos do ParqueTejo, nos dias 22 de setembro, 20 de outubro, e 
17 de novembro, para a realização de palestras/conferências dirigidas à população em 
geral – para aprovação. 
 

 Pedido da Comissão Organizadora do VI Cruzeiro Cultural e Religioso do Tejo, com 
passagem por Abrantes, a solicitar o apoio logístico para a realização do evento – para 
aprovação. 
 

 Federação Portuguesa de Natação - agradece a colaboração da autarquia e dos seus 
colaboradores na realização dos Campeonatos Nacionais de Águas Abertas – para 
conhecimento. 
 

 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 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. 
 

 Plano de Trabalhos Definitivo composto por Plano de Trabalhos, Plano de 
Equipamentos, Plano de Mão-de-Obra e Plano de Pagamentos, entregue pela 
adjudicatária da empreitada de “Construção do Parque do Vale da Fontinha em 
Abrantes” – para aprovação. 
 

 Projeto de emparcelamento simples apresentado por Renata Sofia Alves Salgueiro e por 
João Lopes Vergasta proprietários de prédios rústicos na freguesia de Mouriscas, 
concelho de Abrantes – para aprovação. 
 

 Projeto emparcelamento simples apresentado por Renata Sofia Alves Salgueiro e por 
NATOS — Sociedade de Construções Unipessoal Lda., proprietários de prédios rústicos 
na freguesia de Mouriscas, concelho de Abrantes – para aprovação. 
 

 Minuta do contrato de concessão de apoios municipais a celebrar entre o Município de 
Abrantes e a empresa Tectania – Tecnologia Automóvel, Lda. – para aprovação e 
delegação de poderes na Presidente da Câmara para a sua assinatura. 
 

 Minuta da escritura de venda do referido terreno, do Parque Industrial de Abrantes, 
Zona Sul, a celebrar entre o Município de Abrantes e a empresa Tectania – Tecnologia 
Automóvel, Lda., bem como o respetivo documento complementar - para aprovação e 
delegação de poderes na Presidente da Câmara para a sua assinatura. 
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 Pedido apresentado por Simplesmente Divinal, Pastelaria, Lda., a transferência da 
concessão das lojas 1 e 2, do piso 0, do Mercado Municipal, para o nome de Catarina 
Maria Novais da Silva Pires – para autorização. 
 

 Proposta de Regulamento de Organização dos SMA – Estrutura e Competências, bem 
como o respetivo organograma – para aprovação, 

 

 

Abrantes, 06 de junho de 2018 

 

 

João Carlos Caseiro Gomes 

Vice-Presidente da Câmara 


