
 

DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA NO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA 

ANO DE 2014 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 09.06.2014 

1. Emissão de parecer favorável à celebração do contrato relativo à aquisição de serviços de 

consultadoria técnica para elaboração de uma avaliação técnica, económica e financeira 

de uma unidade de alojamento a instalar no Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça; 

2. Mandar proceder à abertura do procedimento no âmbito do Processo N.º 082-C-BS-2014, 

referente a Gás; 

3. Atribuição condicionada de apoio logístico à Comissão de Festas em Honra de São João 

Baptista de Martingança, no âmbito da realização do evento ‘Festas em Honra de São João 

Baptista de Martingança’; 

4. Atribuição de apoio financeiro ao Clube Náutico de São Martinho do Porto, no montante 

de €7.000,00, para despesas com a recuperação dos barcos, nomeadamente as respectivas 

velas, das estruturas que dão suporte ao porto de São Martinho, e com o operador e 

estagiário em formação; 

5. Atribuição de apoio financeiro ao Hóquei Clube de Turquel, no montante de €15.000,00, 

no âmbito da participação do Clube no Comité Europeéne de Roller Skating (CERS) em 

hóquei em patins, na época de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015; 

6. Alteração da deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no 

dia 24 de Março, nos seguintes termos: onde se lê ‘aprovar a mencionada informação, 

autorizando a cessão da posição contratual nos termos nesta constantes’ passa a ler-se 

‘autorizar a cessão de posição contratual ao consórcio constituído pelas empresas 

Henrique Querido, Sociedade de Construções, Sociedade Anónima e ‘Submerci – 

Construção e Urbanizações, Limitada’; 

7. Alteração à deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no 

dia 24 de Março, nos seguintes termos: onde se lê ‘aprovar a mencionada informação, 

autorizando a cessão da posição contratual nos termos nesta constantes’ passa a ler-se 

‘autorizar a cessão de posição contratual à empresa Henrique Querido, Sociedade de 

Construções, Sociedade Anónima; 



1. Atribuição condicionada de apoio financeiro à Associação dos Bombeiros Voluntários de 

Alcobaça, no montante de €10.000,00, para a realização do evento denominado 

‘Firefighter Combat Challenge’, junto à Ala Sul do Mosteiro de Alcobaça. 


