
 

DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA NO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA 

ANO DE 2014 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 10.02.2014 

1. Atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural e Recreativa Norte da Vila no 

montante de €2.000,00 e logístico no âmbito da realização do evento ‘Campeonato 

Nacional de Ciclocrosse 2013/2014’; 

2. Atribuição condicionada de apoio financeiro ao CEERIA no montante de €200.000,00, para 

fazer face aos encargos com a execução dos arranjos exteriores e outras infraestruturas 

no âmbito da construção do respectivo Centro de Actividades Ocupacionais e Lar 

Residencial; 

3. Aprovação da minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Alcobaça e a Cruz 

Vermelha Portuguesa, no âmbito da instalação e funcionamento, na cidade de Alcobaça, 

de uma extensão da delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Caldas da Rainha; 

4. Atribuição condicionada de apoio financeiro à Fundação Maria e Oliveira, no montante de 

€22.500,00, para fazer face aos encargos com a realização de obras e beneficiação das 

respectivas instalações; 

5. Aprovação de minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 

Alcobaça e o IPL – Instituto Politécnico de Leiria, tendo por objecto o estabelecimento das 

bases de cooperação cultural, educativa e técnica; 

6. Aprovação do programa de procedimento para atribuição de incentivos à cultura relativos 

aos anos 2013 a 2014; 

7. Aprovação de minuta do Protocolo a celebrar entre o Município de Alcobaça e o Alcobaça 

Clube de Ciclismo, no âmbito do apoio municipal às actividades a desenvolver pelo Clube; 

8. Atribuição de apoio financeiro ao Ginásio Clube de Alcobaça e ao Hóquei Clube de Turquel 

no montante de €22.396,28 e €25.913,25, respectivamente, nos termos constantes no 

‘Programa de Incentivos Desportivos’ relativo à época desportiva de 2013 a 2014; 

9. Aprovação do Protocolo relativo aos Transportes Escolares, a celebrar entre o Município 

de Alcobaça e a Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares; 

10. Audiência escrita de Fernando Manuel Ezequiel Miguel nos termos do disposto no artigo 

101º do Código do Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para 



se pronunciar sobre a intenção da Autarquia de indeferir a sua pretensão de 

comparticipação do custo do transporte escolar do seu educando; 

11. Aprovação de minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de 

Alcobaça e a Adega Cooperativa de Alcobaça, Cooperativa Agrícola de Alcobaça, no 

âmbito da gestão, conservação e manutenção do Museu do Vinho de Alcobaça. 


