
 

DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA NO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA 

ANO DE 2014 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 11.04.2014 

1. Aprovação de proposta de designação dos membros do conselho de administração da 

Fundação Manuel Francisco Clérigo; 

2. Atribuição condicionada, a João Martins Baptista, de material para beneficiação de 

habitação, ao abrigo do Regulamento Municipal de Acção Social ‘Alcobaça Amiga’; 

3. Atribuição condicionada, a José Ribeiro Da Costa, de material para instalação de um ramal 

de água para fins agrícolas, ao abrigo do Regulamento Municipal de Acção Social 

‘Alcobaça Amiga’, revogando a deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara 

Municipal realizada no dia 9 de Setembro de 2013; 

4. Revogação da deliberação tomada pela Câmara Municipal em reunião ordinária realizada 

no dia 27 de Janeiro de 2014, com fundamento em invalidade por incompetência absoluta 

atento o disposto no nº1, alínea ff), do artigo 16º do Anexo I da Lei Nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, que estatui ser competência das juntas de freguesia fornecer material de 

limpeza e de expediente às escolas do 1º ciclo do ensino básico e aos estabelecimentos de 

educação pré-escolar; 

5. Autorização da devolução de valores pagos por Hélder Alexandre Custódio Silvério pelo 

fornecimento de refeições à sua educanda, aluna do primeiro ciclo do ensino básico, no 

Agrupamento de Escolas de Cister, cobradas indevidamente; 

6. Atribuição ao Instituto Nossa Senhora da Encarnação Cooperativa de Ensino e Cultura, 

Cooperativa de Responsabilidade Limitada de apoio financeiro no montante €700,00 e 

logístico, para fazer face aos encargos com a realização do evento denominado ‘UP ECB 

2014’; 

7. Deferimento do pedido de prolongamento de horário apresentado por Bravopatamar 

Unipessoal, Limitada, relativo ao estabelecimento de bebidas “KAYSDAKI”, sito na vila e 

freguesia de São Martinho do Porto, durante o ano de 2014, das 2:00 para as 4:00 horas, 

de domingo a quinta-feira e até às 6:00 horas às sextas-feiras, sábados e vésperas de 

feriados; 



8. Deferimento do pedido de prolongamento de horário apresentado por Vitor Manuel 

Rafael Do Couto Serrenho, relativo ao estabelecimento de bebidas “Taverna do Capador”, 

sito na cidade e freguesia de Alcobaça, durante o ano de 2014, das 2:00 para as 4:00 horas; 

9. Aprovação da proposta no sentido de não serem executados quaisquer trabalhos que 

ponham em risco a integridade da estrutura do Ponto Tardo Medieval no âmbito da 

Empreitada N.º 1304 P – Recuperação Do Sistema Hidráulico Cisterciense – Sector Do 

Lameirão; 

10. Atribuição condicionada de apoio financeiro ao Clube Recreativo e Cultural de Pataias-

Gare, no montante de €1.000,00, para fazer face aos encargos com a realização de obras 

de beneficiação das respectivas instalações; 

11. Aprovação do projecto de arquitectura relativo ao Processo de Licenciamento de Obras. 

N.º 16/2014 (Requerente: Maria Luísa dos Santos Graça), sito na vila e Freguesia de São 

Martinho do Porto; 

12. Aprovação do projecto de arquitectura relativo ao Processo de Licenciamento de Obras. 

N.º 160/2013 (Requerente Rodalco, Construções, Limitada), sito no lugar de Mina do 

Azeiche, união das freguesias de Pataias e Martingança; 

13. Atribuição de apoio financeiro à ADEPA no montante de €1.000,00, para fazer face aos 

encargos no âmbito do desenvolvimento do denominado ‘Projecto de Cerâmica 

Contemporânea’; 

14. Aprovação da minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Alcobaça e a AIRO – 

Associação Industrial da Região do Oeste, no âmbito da cedência, por aquele a esta, de 

um espaço no Complexo do Parque de Negócios da Cidade de Alcobaça; 

15. Atribuição da quantia de €230,50, a título de indemnização por danos na viatura de Inês 

Pereira Serrazina; 

16. Audiência escrita de Leonel Brites dos Santos nos termos do disposto no artigo 101º do 

Código do Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de dez dias para se 

pronunciar sobre a intenção da Autarquia de indeferir a sua pretensão de ser indemnizado 

pelos danos decorrentes de acidente de viação; 

17. Atribuição da quantia de €450,18, a título de indemnização por danos na viatura de Milene 

Trindade da Silva; 

18. Audiência escrita de Pedro Miguel Costa do Coito nos termos do disposto no artigo 101º 

do Código do Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de dez dias para se 

pronunciar sobre a intenção da Autarquia de indeferir a sua pretensão de ser indemnizado 

pelos danos decorrentes de acidente de viação; 



19. Audiência escrita de Ruben Emanuel Gomes Miguel nos termos do disposto no artigo 

cento e um do Código do Procedimento Administrativo, concedendo-lhe o prazo de dez 

dias para se pronunciar sobre a intenção da Autarquia de indeferir a sua pretensão de ser 

indemnizado pelos danos decorrentes de acidente de viação; 

20. Aprovação da proposta de indicação de representante do Agrupamento de Centro de 

Saúde Oeste Norte - Conselho da Comunidade, pela Câmara Municipal; 

21. Ratificação da deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados da Câmara Municipal de Alcobaça em reunião ordinária realizada no dia 

26 de Fevereiro, adjudicando a aquisição de serviços referenciada em epígrafe à firma 

Litho Formas Portuguesa – Impressos Contínuos Múltiplos, Sociedade Anónima; 

22. Assunção dos encargos com a execução do ramal de saneamento para ligação à rede 

pública no âmbito das obras de construção do museu da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Alcobaça. 


