
 

DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA NO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA 

ANO DE 2014 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 30.04.2014 

1. Ratificação da assinatura, pelo Senhor Presidente, do Protocolo de Colaboração com 

Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto Público; 

2. Atribuição condicionada, a José Ribeiro Da Costa, de material para beneficiação de 

habitação, ao abrigo do Regulamento Municipal de Acção Social ‘Alcobaça, revogando a 

deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 11 de 

Abril de 2013; 

3. Atribuição de apoio financeiro ao Ginásio Clube de Alcobaça, no montante de €4.000,00, 

para fazer face aos encargos com a reparação da viatura de transporte dos atletas de 

Alcobaça para as instalações do Complexo do Campo de Jogos de Alfeizerão; 

4. Ratificação da assinatura, pelo Senhor Presidente, da Adenda ao Contrato-Programa do 

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares no Primeiro Ciclo do 

Ensino Básico com a Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares; 

5. Deferimento do pedido de Miller & Monteiro, Limitada, para ocupação da via pública com 

esplanada na Rua Dom Maur de Cocheril, sita na União das Freguesias de Alcobaça e 

Vestiaria; 

6. Aprovação das propostas constantes no Relatório Final do Júri, adjudicando a Empreitada 

N.º 1311 P, relativa à substituição da relva do Estádio Municipal, à empresa Energcambra – 

Construção Civil e Obras Públicas, Limitada, pelo montante global de€260.015,14, a que 

acresce o IVA, à taxa legal em vigor; 

7. Ratificação da Abertura de Procedimento da Empreitada N.º 1403 P, relativa à Reabilitação 

do Mercado Municipal, 2ª Fase; 

8. Ratificação da Abertura de Procedimento da Empreitada N.º 1404 P, relativa à 

Requalificação da Praça Doutor José Damasceno Campos; 

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

N.º 29/2014 (Requerente: Maria Isabel Monteiro Rodrigues), sito na vila e freguesia de São 

Martinho do Porto; 



10. Aprovação da minuta do acordo de entidade empregadora pública a celebrar entre o 

Município de Alcobaça e o STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração 

Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins; 

11. Aprovação da minuta do acordo de entidade empregadora pública a celebrar entre o 

Município de Alcobaça e o SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública 

e de Entidades com Fins Públicos; 

12. Atribuição da quantia de €191,46, a título de indemnização por danos na viatura de João 

Rafael dos Santos Lopes; 

13. Atribuição da quantia de €114,02, a título de indemnização por danos na viatura de 

JULIPEDRA – Indústria de Transformação de Mármore, Limitada; 

14. Audiência escrita de Paulo Alexandre de Sousa Pereira 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; 

15. Atribuição da quantia de €148,83, a título de indemnização por danos na viatura de Rafael 

Pedras Fialho; 

16. Aprovação da proposta da Freguesia de Cela, de atribuição do topónimo ‘Rua Vila da Cela’ 

a uma via sita nessa freguesia; 

1. Aprovação da minuta do Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município de Alcobaça e 

a Direcção-Geral do Património Cultural, no âmbito da preparação das bases para o 

lançamento do concurso público para instalação de uma unidade hoteleira de cinco 

estrelas no Mosteiro de Alcobaça. 


