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EDITAL N.º 3/2014 
 
 

PUBLICIDADE DE DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 
 

LUÍS FÉLIX CASTELHANO, Presidente da Assembleia Municipal de 

Alcobaça, em cumprimento do disposto no n.º 1 do Artigo 56.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 

Torna públicas as deliberações destinadas a ter eficácia externa, tomadas pela 

Assembleia Municipal em sua sessão extraordinária realizada no dia 30 de Abril de 

2014, cujo teor se encontra anexo ao presente Edital. 

PONTO DOIS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO DE 

COMPETÊNCIAS PELAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO - NOTA 

EXPLICATIVA – INFORMAÇÃO----------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRÊS - APOIO FINANCEIRO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO PARA 

O EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DAS RESPECTIVAS JUNTAS DE 

FREGUESIA – PROPOSTA - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO -------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto a Assembleia Municipal de Alcobaça por 

unanimidade, deliberou aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara datada de 

vinte e um de Abril, de Apoio Financeiro às Juntas de Freguesia do Concelho para 

Exercício de Competências Próprias das respectivas Juntas de Freguesia, no contexto de 

acordo com a nota explicativa. ----------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, aprovar a correspondente autorização 

prévia para assunção do correspondente compromisso plurianual. --------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Alcobaça, Luís Félix 

Castelhano, apresentou a seguinte metodologia de trabalho:--------------------------------- 
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Os pontos 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, e 28 correspondem aos acordos de 

execução das 13 freguesias do Concelho de Alcobaça. ---------------------------------------- 

Os acordos de execução são das competências legalmente delegadas pelas Câmaras nas 

Juntas de Freguesia que a lei faz referência, competências legalmente delegadas, e 

portanto todas as minutas foram acordadas com as Juntas de Freguesia.-------------------- 

Eu propunha que discutíssemos todos estes pontos em conjunto e votá-los-emos 

individualmente uma vez que cada contrato é um contrato, mas sendo a base de todos os 

contratos a mesma correspondendo todas às competências legalmente delegadas 

propunha que fizéssemos a discussão de todos os pontos numa única discussão e depois 

a discussão faremos ponto a ponto.----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade, deliberou, aprovar a metodologia de trabalho proposta pelo Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal de Alcobaça---------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO QUATRO UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA – 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE 

FREGUESIA MINUTA DE ACORDO DE EXECUÇÃO – APRECIAÇÃO E 

VOTAÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo de Execução a 

celebrar entre o Município de Alcobaça e a União das Freguesias de Alcobaça e 

Vestiaria tendo por objecto dar cumprimento ao instituído no numero um do artigo 

centésimo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e 

treze, de doze de Setembro------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Luís Félix Castelhano, pediu 

autorização para usar da palavra.------------------------------------------------------------------ 
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(Declaração de voto “é para mim uma satisfação muito grande hoje participar nesta 

votação das competências legalmente delegadas e é uma satisfação muito grande porque 

fui enquanto dirigente nacional da ANAFRE, quem mais se debateu para que houvesse 

este modelo de delegação de competências. Há pouco dizia na brincadeira que é uma 

forma não muito bem conseguida, mas foi a que se encontrou. Esta matéria o que é que 

ela tem na sua essência, ao longo do meus 12 anos de dirigente da ANAFRE eu conheci 

as freguesias de norte a sul do país, conheci Freguesias que tinham serviços técnicos e 

capacidade financeira maior e superior a muitas Câmaras, mas conheci Freguesias cuja 

Junta de Freguesia era a pasta do Presidente não era a casa, não tinha mais nada e 

quando nos congressos da ANAFRE se reivindicavam mais competências para as Juntas 

de Freguesia e se elencavam conjuntos de competências muitas vezes eu pensava se o 

governo amanhã fizesse uma lei a delegar nas Freguesias todos, um conjunto grande de 

competências haviam Presidentes de Junta que nessa noite se suicidavam, o que são as 

competências legalmente delegáveis, são aquelas que as camaras se a Junta quiser não 

podem deixar de delegar, ou seja, é um direito potestativo da Junta de Freguesia é como 

eu continuo a entender foi o que esteve na essência e no espírito do nascimento desta 

característica, é aquilo que continuo a entender que as Juntas de Freguesia é que têm 

aqui de dizer sim ou não, a camara não lhe pode negar, são competências delegadas por 

lei desde que as Juntas queiram, e para mim foi hoje uma satisfação muito grande 

participar nesta votação porque continuo a entender que é por aqui que se faz o caminho 

daqui a 4 anos é possível transferir mais competências porque as Juntas entretanto 

ganharam escala, mas é preciso ganhar escala primeiro e há juntas que com esta 

primeira delegação e como disse o Cesar Santos à pouco o prazo termina hoje, mas nós 

não somos de certeza a única Assembleia a votar isto hoje e há muita assembleia que 

não vota isto hoje ainda”) -------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Luís Félix Castelhano Se algum 

dos senhores deputados alterar o seu sentido de voto no ponto seis, oito, dez, doze, 

catorze, dezasseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis e vinte e oito 

que o manifeste não o manifestando a mesa entende que mantem o mesmo sentido de 

voto e portanto foram aprovados por unanimidade.--------------------------------------------- 

Alguém altera o sentido de voto em relação à forma como votou no ponto quatro?-------- 
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Não havendo alteração temos discutidos e aprovados os pontos quatro, seis, oito, dez, 

doze, catorze, dezasseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis e vinte e 

oito.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO CINCO UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA – 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE 

FREGUESIA MINUTA DE CONTRATO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO ---------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Luís Félix Castelhano 5 é a 

delegação de competências contratual ou seja é a delegação de competências que não 

estando plasmado na Lei obrigatoriedade de haver. Existe um contrato entre as Câmaras 

e as Juntas de Freguesia e são delegadas essas competências. Os pontos 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 19, 21, 25, 27, e 29, correspondem às 13 minutas de contratos de competências 

contratuais delegadas pela Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia da mesma forma 

que aconteceu com os pontos anteriores, eu proponho à Assembleia que discutíssemos 

num conjunto todos estes pontos e depois faríamos da mesma forma.----------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da mesma forma vou colocar à votação os pontos sete, nove, onze, treze, quinze, 

dezassete, dezanove, vinte e um, vinte e três, vinte e cinco, vinte e sete e vinte e nove, 

ou seja considera a mesa a aprovação unanime a não ser que alguém altera o sentido de 

voto em relação à forma como votou no ponto cinco?------------------------------------------ 

Não havendo alteração temos discutidos e aprovados os pontos cinco, sete, nove, onze, 

treze, quinze, dezassete, dezanove, vinte e um, vinte e três, vinte e cinco, vinte e sete e 

vinte e nove. Estão aprovados por unanimidade e aclamação--------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo a celebrar entre o 

Município de Alcobaça e a União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria tendo por 

objecto dar cumprimento ao instituído no numero um do artigo centésimo vigésimo do 

Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização para 

assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO SEIS FREGUESIA DE ALFEIZERÃO - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA 

DE ACORDO DE EXECUÇÃO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO----------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo de Execução a 

celebrar entre o Município de Alcobaça e a Freguesia de Alfeizerão tendo por objecto 

dar cumprimento ao instituído no numero um do artigo centésimo trigésimo terceiro do 

Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO SETE - FREGUESIA DE ALFEIZERÃO - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA 

DE CONTRATO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO---------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo a celebrar entre o 

Município de Alcobaça e a Freguesia de Alfeizerão tendo por objecto dar cumprimento 

ao instituído no numero um do artigo centésimo vigésimo do Anexo I da Lei numero 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização para 

assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO OITO - FREGUESIA DE ALJUBARROTA - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA 

DE ACORDO DE EXECUÇÃO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO----------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo de Execução a 

celebrar entre o Município de Alcobaça e a Freguesia de Aljubarrota tendo por objecto 

dar cumprimento ao instituído no numero um do artigo centésimo trigésimo terceiro do 

Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO NOVE - FREGUESIA DE ALJUBARROTA - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA 

DE CONTRATO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO---------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo a celebrar entre o 

Município de Alcobaça e a Freguesia de Aljubarrota tendo por objecto dar cumprimento 

ao instituído no numero um do artigo centésimo vigésimo do Anexo I da Lei numero 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização para 

assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DEZ - FREGUESIA DE BÁRRIO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA DE ACORDO DE 

EXECUÇÃO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO---------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo de Execução a 

celebrar entre o Município de Alcobaça e a Freguesia de Bárrio tendo por objecto dar 

cumprimento ao instituído no numero um do artigo centésimo trigésimo terceiro do 

Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO ONZE - FREGUESIA DE BÁRRIO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA DE CONTRATO – 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO----------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo a celebrar entre o 

Município de Alcobaça e a Freguesia de Bárrio tendo por objecto dar cumprimento ao 

instituído no numero um do artigo centésimo vigésimo do Anexo I da Lei numero 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização para 

assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DOZE - FREGUESIA DE BENEDITA - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA 

DE ACORDO DE EXECUÇÃO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO----------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo de Execução a 

celebrar entre o Município de Alcobaça e a Freguesia de Benedita tendo por objecto dar 

cumprimento ao instituído no numero um do artigo centésimo trigésimo terceiro do 

Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO TREZE - FREGUESIA DE BENEDITA - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA 

DE CONTRATO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO---------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo a celebrar entre o 

Município de Alcobaça e a Freguesia de Benedita tendo por objecto dar cumprimento 

ao instituído no numero um do artigo centésimo vigésimo do Anexo I da Lei numero 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização para 

assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO CATORZE - FREGUESIA DE CELA - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA 

DE ACORDO DE EXECUÇÃO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO----------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo de Execução a 

celebrar entre o Município de Alcobaça e a Freguesia de Cela tendo por objecto dar 

cumprimento ao instituído no numero um do artigo centésimo trigésimo terceiro do 

Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO QUINZE - FREGUESIA DE CELA - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA DE CONTRATO – 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO----------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo a celebrar entre o 
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Município de Alcobaça e a Freguesia de Cela tendo por objecto dar cumprimento ao 

instituído no numero um do artigo centésimo vigésimo do Anexo I da Lei numero 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização para 

assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DEZASSEIS - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E 

MONTES - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA 

JUNTA DE FREGUESIA MINUTA DE ACORDO DE EXECUÇÃO – APRECIAÇÃO 

E VOTAÇÃO------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo de Execução a 

celebrar entre o Município de Alcobaça e a União das Freguesias de Coz, Alpedriz e 

Montes, tendo por objecto dar cumprimento ao instituído no numero um do artigo 

centésimo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e 

treze, de doze de Setembro------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DEZASSETE - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E 

MONTES - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA 

JUNTA DE FREGUESIA MINUTA DE CONTRATO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO--- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo a celebrar entre o 

Município de Alcobaça e a União das Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes, tendo por 

objecto dar cumprimento ao instituído no numero um do artigo centésimo vigésimo do 

Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização para 

assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DEZOITO - FREGUESIA DE ÉVORA DE ALCOBAÇA - DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA 

MINUTA DE ACORDO DE EXECUÇÃO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO----------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo de Execução a 

celebrar entre o Município de Alcobaça e a Freguesia de Évora de Alcobaça, tendo por 

objecto dar cumprimento ao instituído no numero um do artigo centésimo trigésimo 

terceiro do Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

Setembro---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DEZANOVE - FREGUESIA DE ÉVORA DE ALCOBAÇA - DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA 

MINUTA DE CONTRATO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO---------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo a celebrar entre o 

Município de Alcobaça e a Freguesia de Évora de Alcobaça, tendo por objecto dar 

cumprimento ao instituído no numero um do artigo centésimo vigésimo do Anexo I da 

Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro--------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização para 

assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO VINTE - FREGUESIA DE MAIORGA - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA 

DE ACORDO DE EXECUÇÃO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO----------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo de Execução a 

celebrar entre o Município de Alcobaça e a Freguesia de Maiorga, tendo por objecto dar 

cumprimento ao instituído no numero um do artigo centésimo trigésimo terceiro do 

Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE E UM - FREGUESIA DE MAIORGA - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA 

DE CONTRATO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO---------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo a celebrar entre o 

Município de Alcobaça e a Freguesia de Maiorga, tendo por objecto dar cumprimento 

ao instituído no numero um do artigo centésimo vigésimo do Anexo I da Lei numero 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização para 

assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE E DOIS - UNIÃO DE FREGUESIAS DE PATAIAS E 

MARTINGANÇA - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL 

NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA DE ACORDO DE EXECUÇÃO – 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO----------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo de Execução a 

celebrar entre o Município de Alcobaça e a União de Freguesias de Pataias e 

Martingança, tendo por objecto dar cumprimento ao instituído no numero um do artigo 

centésimo trigésimo terceiro do Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e 

treze, de doze de Setembro------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE E TRÊS - UNIÃO DE FREGUESIAS DE PATAIAS E 

MARTINGANÇA - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL 

NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA DE CONTRATO – APRECIAÇÃO E 

VOTAÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo a celebrar entre o 

Município de Alcobaça e a União de Freguesias de Pataias e Martingança, tendo por 

objecto dar cumprimento ao instituído no numero um do artigo centésimo vigésimo do 

Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização para 

assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE E QUATRO - FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO- 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE 

FREGUESIA MINUTA DE ACORDO DE EXECUÇÃO – APRECIAÇÃO E 

VOTAÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo de Execução a 

celebrar entre o Município de Alcobaça e a Freguesia de São Martinho do Porto, tendo 
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por objecto dar cumprimento ao instituído no numero um do artigo centésimo trigésimo 

terceiro do Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

Setembro---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE E CINCO - FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO - 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE 

FREGUESIA MINUTA DE CONTRATO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO----------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo a celebrar entre o 

Município de Alcobaça e a Freguesia de São Martinho do Porto, tendo por objecto dar 

cumprimento ao instituído no numero um do artigo centésimo vigésimo do Anexo I da 

Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro--------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização para 

assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE E SEIS - FREGUESIA DE TURQUEL - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA 

DE ACORDO DE EXECUÇÃO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO----------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo de Execução a 

celebrar entre o Município de Alcobaça e a Freguesia de Turquel, tendo por objecto dar 

cumprimento ao instituído no numero um do artigo centésimo trigésimo terceiro do 

Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE E SETE - FREGUESIA DE TURQUEL - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA 

DE CONTRATO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO---------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo a celebrar entre o 

Município de Alcobaça e a Freguesia de Turquel, tendo por objecto dar cumprimento ao 

instituído no numero um do artigo centésimo vigésimo do Anexo I da Lei numero 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização para 

assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE E OITO - FREGUESIA DE VIMEIRO - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA 

DE ACORDO DE EXECUÇÃO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO----------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo de Execução a 

celebrar entre o Município de Alcobaça e a Freguesia de Vimeiro, tendo por objecto dar 

cumprimento ao instituído no numero um do artigo centésimo trigésimo terceiro do 

Anexo I da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO VINTE E NOVE - FREGUESIA DE VIMEIRO - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE FREGUESIA MINUTA 

DE CONTRATO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO---------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade e aclamação, deliberou, aprovar a Minuta de Acordo a celebrar entre o 

Município de Alcobaça e a Freguesia de Vimeiro, tendo por objecto dar cumprimento 

ao instituído no numero um do artigo centésimo vigésimo do Anexo I da Lei numero 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização para 

assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA – 

CEDÊNCIA DO DIREITO DE USO DE PARCELA DE TERRENO – MINUTA DE 

ADENDA A PROTOCOLO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO --------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade, deliberou, aprovar a Minuta de Adenda ao protocolo celebrado a treze 

de Setembro de dois mil e trezes tendo por objecto a cedência do direito de uso de uma 

parcela de terreno do domínio publico municipal sita no lugar de Quinta do Almeida em 

Alcobaça----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRINTA E UM - FREGUESIA DE ALFEIZERÃO – DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO CAMPO DE JOGOS DE ALFEIZERÃO - 

MINUTA DE ADENDA A PROTOCOLO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO ---------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade, deliberou, aprovar a Minuta de Adenda ao Protocolo celebrado a um de 

Outubro de dois mil e nove, tendo por objecto a delegação de competências de Gestão, 

Conservação e Reparação das Instalações e Equipamentos do Campo de Jogos de 

Alfeizerão--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRINTA E DOIS - FREGUESIA DE BENEDITA – DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS PISCINAS MUNICIPAIS NA BENEDITA 

– MINUTA DE ADENDA A PROTOCOLO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO-------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade, deliberou, aprovar a Minuta de Adenda ao Protocolo celebrado a 

dezassete de Janeiro de dois mil e nove, tendo por objecto a delegação de competências 

de Gestão, Conservação e Reparação das Instalações e Equipamentos das Piscinas 

Municipais na Benedita----------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRINTA E TRÊS - UNIÃO DE FREGUESIAS DE PATAIAS E 

MARTINGANÇA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE GESTÃO, 

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS 

PISCINAS MUNICIPAIS EM PATAIAS – MINUTA DE ADENDA A PROTOCOLO – 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO----------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade, deliberou, aprovar a Minuta de Adenda ao Protocolo celebrado a 

dezassete de Dezembro de dois mil e oito, tendo por objecto a delegação de 

competências na União de Freguesias de Pataias e Martingança, de Gestão, 

Conservação e Reparação das Instalações e Equipamentos das Piscinas Municipais de 

Pataias------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO TRINTA E QUATRO - UNIÃO DE FREGUESIAS DE PATAIAS E 

MARTINGANÇA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL 

NA JUNTA DE FREGUESIA - GESTÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

CORRENTES DE BALNEÁRIOS SITOS EM PAREDES DA VITÓRIA – MINUTA 

DE CONTRATO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO ---------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade, deliberou, aprovar a Minuta de Contrato a celebrar com a União de 

Freguesias de Pataias e Martingança, de Gestão, Conservação e Limpeza Correntes de 

Balneários sitos em Paredes da Vitória, tendo por objecto dar cumprimento ao instituído 

no numero um do artigo centésimo vigésimo do Anexo I da Lei numero setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de Setembro------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRINTA E CINCO - FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO – 

EDIFICIO DO POSTO DE TURISMO E ELEVADOR PANORÂMICO DE SÃO 

MARTINHO DO PORTO – MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO----------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade, deliberou, aprovar a revogação das deliberações tomadas em reunião 

extraordinária da Câmara Municipal no dia trina e dum de Maio de dois mil e treze e da 

Assembleia Municipal na sua sessão ordinária realizada no dia vinte e oito de Junho de 

dois mil e treze, a Minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de 

Alcobaça e a Freguesia de São Martinho do Porto, tendo por objecto as obrigações das 

partes no âmbito da Gestão, Conservação e Limpeza do Edifício do Posto de Turismo e 

Elevador Panorâmico de São Martinho do Porto------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRINTA E SEIS - FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO – 

CEDÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA BÁSICA E 

SECUNDÁRIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO – MINUTA DE CESSÃO DE 

POSIÇÃO DO MUNICÍPIO EM PROTOCOLO CELEBRADO COM A DIRECÇÃO-

GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO--- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade, deliberou, aprovar a minuta de cessão de posição do Município em 

protocolo celebrado a catorze de Junho de dois mil e treze com a Direcção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, e a faculdade de o Município ceder à Freguesia de São 

Martinho do Porto a utilização do Auditório da Escola Básica e Secundária de São 

Martinho do Porto, tendo por objecto as obrigações das partes ------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado, por unanimidade, a correspondente autorização prévia 

para assunção do correspondente compromisso plurianual. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRINTA E SETE - ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO 

COMERCIAL, COMO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E DE BEBIDAS, 

DO ESPAÇO SITO NO JARDIM DA PRAÇA JOÃO DE DEUS RAMOS, EM 

ALCOBAÇA – PROPOSTA – REVOGAÇÃO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação: Apreciado o assunto, a Assembleia Municipal de Alcobaça, por 

unanimidade, deliberou aprovar as condições gerais de Concessão de Atribuição 

do Direito de Exploração Comercial, como estabelecimento de bebidas, para 

Espaço “Gourmet” sito no Jardim da Praça João de Deus Ramos, em Alcobaça;---- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais ficou deliberado unanimidade, revogar as deliberações tomadas em 

reuniões ordinárias da Câmara Municipal realizadas no dia vinte e sete de Maio e oito 

de Julho de dois mil e treze, e em sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 

vinte e oito de Junho de dois mil e treze.--------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser 

afixados nos lugares públicos do costume. 

 

 

Paços do Município de Alcobaça, aos nove dias do mês de Maio de dois mil e catorze 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

 

(Luís Félix Castelhano, Dr.) 


