
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDITAL N.º 109/2021 
 
 
 

PUBLICIDADE DE DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 
 
 
 

                  HERMÍNIO JOSÉ DA CRUZ AUGUSTO RODRIGUES, Presidente da Câmara 

Municipal de Alcobaça, no uso da competência que lhe é atribuída pela alínea t) do n.º 

1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em cumprimento do 

disposto no n.º 1 do artigo 56.º da mesma Lei. 

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

Câmara Municipal em sua reunião ordinária realizada no dia 21 de setembro de 2021, 

cujo teor se encontra anexo ao presente edital. 

 
             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, 9 de novembro de 2021 
 
 
 
 

       O Presidente da Câmara Municipal 
 

  
 
 

 

GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 












REUNIÃO ORDINÁRIA 

- DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 – 

DELIBERAÇÃO APROVADA EM MINUTA  

(AÇÃO SOCIAL)  

 ------- PEDIDOS DE APOIO AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

AÇÃO SOCIAL – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO (MGD-E N.º 16370/21; MGD-E N.º 

23080/21) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Foram presentes os seguintes requerimentos: --------------------------------------------  

 ------- a) Requerimento identificado com o número de entrada dezasseis mil 

trezentos e setenta, de dois mil e vinte e um, do sistema de gestão documental MGD, 

solicitando comparticipação no pagamento de despesas de saúde; e ---------------------  

 ------- b) Requerimento identificado com o número de entrada vinte e três mil e 

oitenta, de dois mil e vinte e um, do sistema de gestão documental MGD, solicitando 

comparticipação no pagamento de renda. ---------------------------------------------------------  

 ------- Relativamente ao requerimento identificado com o número de entrada: --------  

 ------- a) Dezasseis mil trezentos e setenta, de dois mil e vinte e um, do sistema de 

gestão documental MGD, foi presente uma informação da Divisão de Ação 

Social, Juventude e Associativismo, datada de três de setembro de dois mil e vinte 

e um, constante no correspondente relatório do documento de entrada do sistema 

de gestão documental MGD, propondo o indeferimento do pedido por aplicação 

conjugada do estatuído no número um do artigo quinto, e número um, alínea c), 

do artigo segundo do Regulamento Municipal de Ação Social, em virtude de não 

se tratar de carenciado de acordo com a definição constante no referido 

regulamento; na referida informação refere-se ter sido promovida a audiência 

prévia dos interessados sem que a requerente se tenha pronunciado; e ------------  

 ------- b) Vinte e três mil e oitenta, de dois mil e vinte e um, do sistema de gestão 

documental MGD, foi presente uma informação da Divisão de Ação Social, 

Juventude e Associativismo, datada de oito de setembro de dois mil e vinte e um, na 

qual é feita a análise da situação socioeconómica do agregado familiar em causa e se 

propõe a atribuição do apoio previsto no número dois, alínea e), do artigo quarto do 

Regulamento Municipal de Ação Social, consubstanciado em comparticipação, pelo 

prazo de doze meses, no pagamento da renda de habitação permanente, em 

montante correspondente a quarenta por cento do valor da renda mensal; ao 

cabimento e ao compromisso a que respeita o identificado apoio correspondem os 

números sequenciais trinta e oito mil quatrocentos e quatro e quarenta e dois mil 

setecentos e setenta e sete, respetivamente. -------------------------------------------------------  

 ------ Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, 

deliberou aprovar as propostas constantes nas mencionadas informações. ------  



 ------ Mais ficou deliberado, por unanimidade e em votação nominal, dispensar 

a realização de audiência prévia, ao abrigo do disposto no número um, alínea 

f), do artigo cento e vinte e quatro do Código do Procedimento Administrativo, 

por se tratar de uma decisão inteiramente favorável aos interessados, excetuada 

a situação a que se refere o requerimento identificado com o número de entrada 

dezasseis mil trezentos e setenta, de dois mil e vinte e um, do sistema de gestão 

documental MGD, relativamente ao qual foi promovida a audiência prévia dos 

interessados. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ (Os Senhores Vereadores Cláudia Vicente e César Santos verbalizaram a seguinte 

declaração para ser transcrita em ata: ‘Estas decisões resultam exclusivamente de análise 

técnica dos serviços, assente nas condições previstas em regulamento municipal, pelo que 

nada temos a opor’.) ---------------------------------------------------------------------------------  



REUNIÃO ORDINÁRIA 
- DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021  

DELIBERAÇÃO APROVADA EM MINUTA  

(DESPORTO)  

 ------ BENEDITA SPORT CLUBE DE NATAÇÃO - PEDIDO DE APOIO  
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO (MGD-E N.º 21396/21) -------------------------------------  
 ------ Foi presente a minuta do contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município de Alcobaça e a entidade referenciada 
em epígrafe, cuja cópia, dada a sua relativa extensão, nesta ata se dá por 
integralmente reproduzida, a ela ficando apensa (como documento dois  
DOC.2); ao cabimento e ao compromisso a que respeita o identificado contrato-
programa correspondem os números sequenciais trinta e oito mil trezentos e 
trinta e quarenta e dois mil seiscentos e noventa e sete, respetivamente. -----------  
 ------ Mais ficou deliberado, por maioria e em votação nominal, com o voto 
contra dos Senhores Vereadores Cláudia Vicente e César Santos, dispensar a 
realização de audiência prévia, ao abrigo do disposto no número um, alínea f), 
do artigo cento e vinte e quatro do Código do Procedimento Administrativo, 
por se tratar de uma decisão inteiramente favorável à interessada. ----------------  













REUNIÃO ORDINÁRIA 

- DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 – 

DELIBERAÇÃO APROVADA EM MINUTA  

(DESPORTO)  

 ------ CLUBE DE NATAÇÃO DE ALCOBAÇA - PEDIDO DE APOIO – 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO (MGD-E N.º 22742/21) -------------------------------------  

 ------ Foi presente a minuta do contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo a celebrar entre o Município de Alcobaça e a entidade referenciada 

em epígrafe, cuja cópia, dada a sua relativa extensão, nesta ata se dá por 

integralmente reproduzida, a ela ficando apensa (como documento três – 

DOC.3); ao cabimento e ao compromisso a que respeita o identificado contrato-

programa correspondem os números sequenciais trinta e oito mil trezentos e 

sessenta e seis e quarenta e dois mil setecentos e trinta e um, respetivamente. ---  

 ------ Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, 

deliberou aprovar a mencionada minuta. --------------------------------------------------  





































REUNIÃO ORDINÁRIA 

- DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 – 

DELIBERAÇÃO APROVADA EM MINUTA  

(DESPORTO)  

 ------ NÚCLEO DE DESPORTOS MOTORIZADOS DE LEIRIA - PEDIDO DE 

APOIO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO (MGD-E N.º 19787/21) -------------------------  

 ------ Foi presente a minuta do contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo a celebrar entre o Município de Alcobaça e a entidade referenciada 

em epígrafe, cuja cópia, dada a sua relativa extensão, nesta ata se dá por 

integralmente reproduzida, a ela ficando apensa (como documento quatro – 

DOC.4); ao cabimento e ao compromisso a que respeita o identificado contrato-

programa correspondem os números sequenciais trinta e oito mil trezentos e 

sessenta e três e quarenta e dois mil setecentos e vinte e seis, respetivamente. ---  

 ------ Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, 

deliberou aprovar a mencionada minuta. --------------------------------------------------  































REUNIÃO ORDINÁRIA 
- DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021  

DELIBERAÇÃO APROVADA EM MINUTA  

(EDUCAÇÃO)  

 ------ COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NO PRIMEIRO CICLO DO 
ENSINO BÁSICO  ANO LETIVO DE DOIS MIL E VINTE E UM A DOIS MIL 
E VINTE E DOIS  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO (MGD-I N.º 8399/21)  -------------  

 ------ Foi presente a minuta do protocolo a celebrar pelo Município de Alcobaça 
e a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Centro Escolar de 
Alcobaça, cuja cópia, dada a sua relativa extensão, nesta ata se dá por 
integralmente reproduzida, a ela ficando apensa (como documento cinco  
DOC.5); ao cabimento e ao compromisso a que respeita o identificado contrato-
programa correspondem os números sequenciais trinta e oito mil quatrocentos e 
trinta e oito e quarenta e dois mil oitocentos e trinta e nove, respetivamente. -----  
 ------ Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, 
deliberou aprovar a mencionada minuta. --------------------------------------------------  



 
 

1 de 6 

PROTOCOLO DE PARCERIA 

[MINUTA] 

 

ENTRE 

 

Município de Alcobaça, Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 506.874.249, 

adiante designado por MUNICÍPIO, neste ato representado por [representação do 

MUNICÍPIO], como primeiro outorgante, 

 

E 

 

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Centro 

Escolar de Alcobaça, Pessoa Coletiva n.º 510.902.960, adiante designada por 

PARCEIRO, neste ato representado por [representação do PARCEIRO], como 

segundo/s outorgante/s, 

considerando que: 

 

a) o MUNICÍPIO é uma pessoa coletiva territorial pública dotada de órgãos 

representativos, visando a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 

das respetivas populações, nomeadamente nos domínios da educação; 

b) o PARCEIRO é uma associação de pais e encarregados de educação que tem 

por objeto assegurar a efetivação dos direitos e deveres que assistem aos pais 

e encarregados de educação em tudo o que respeita à educação e ensino dos 

seus filhos e educandos, de acordo com a legislação em vigor, contribuindo 

para o desenvolvimento e fortalecimento de relações solidárias entre toda a 

comunidade educativa; 

c) a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto (lei-quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais), 

veio prever a transferência, para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais, de novas competências em vários domínios, como sendo o da 

educação; 

d) o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, veio concretizar a transferência de 

competências para os órgãos municipais e intermunicipais no domínio da 

educação; 

e) as novas competências previstas no Decreto-Lei n.º 21/2019, foram assumidas 

pelos órgãos do MUNICÍPIO a 1 de janeiro de 2021; 
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f) de acordo com o referido decreto-lei, 

promover e implementar medidas de apoio à família que garantam uma escola 

a tempo inteiro, designadamente; § (...) b) Componente de apoio à família, 

através de atividades destinadas a assegurar o acompanhamento dos alunos 

do 1.º ciclo do ensino básico antes e ou depois das componentes do currículo 

e das atividades de enriquecimento curricular, bem como durante os períodos 

de interrupção letiva  [a] planificação [da] 

componente de apoio à família desenvolvida conjuntamente pelas 

câmaras municipais e pelos órgãos de administração e gestão dos 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, considerando as 

necessidades dos alunos e das famílias, a formação e o perfil dos profissionais 

que as asseguram e os recursos materiais e imateriais de cada território

n.º 1 do artigo 40.º), cabendo a supervisão pedagógica e avaliação desta 

componente ao conselho pedagógico de cada agrupamento de escolas ou 

escola não agrupada (cf. n.º 2 do artigo 40.º); 

g) ainda de acordo com o mesmo diploma legal, [a]s regras a observar na 

organização e funcionamento [da] (...) componente de apoio à família são 

estabelecidas por decreto-

(cf. artigo 41.º), sendo que até ao início de vigência deste decreto- (...) 

mantém-se em vigor toda a legislação e regulamentação aplicável à atividades 

de (...) componente de apoio à família , em tudo o que não for contrário ao 

presente decreto-lei (cf. artigo 74.º); 

h) a Portaria n.º 644-A/2015, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 164, 

de 24 de agosto de 2015, define as regras a observar na oferta da 

[a] CAF é implementada 

por autarquias, associações de pais, instituições particulares de solidariedade 

social ou por outras entidades que promovam este tipo de resposta social  

(n.º 2 do artigo 5.º); 

i) na área do concelho de Alcobaça, a CAF tem vindo a ser assegurada, em 

larga medida, por associações de pais e instituições particulares de 

solidariedade social, havendo que assegurar o alargamento desta componente 

a um conjunto de estabelecimentos escolares que dela não dispõem; 

j) o PARCEIRO tem assegurado a implementação da CAF no Centro Escolar de 

Alcobaça, de acordo com a Portaria n.º 644-A/2015, tendo manifestado a sua 

disponibilidade para alargar a implementação desta componente por forma 

abranger as escolas do primeiro ciclo do ensino básico de Alpedriz, Carvalhal 

de Aljubarrota, Casal dos Ramos, Carris de Évora e Burinhosa; 
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É CELEBRADO O PRESENTE PROTOCOLO, QUE SE REGERÁ PELAS 

CLÁUSULAS SEGUINTES, AS QUAIS SEM RESERVAS DECLARAM ACEITAR E 

INTEGRALMENTE CUMPRIR: 

 

 
CLÁUSULA 1.ª 

(Objeto) 

O presente protocolo, em cumprimento de deliberação tomada em reunião 

[ordinária/extraordinária] da Câmara Municipal realizada no dia [data]; tem por 

objeto definir as obrigações das partes no que respeita à implementação da 

componente de apoio à família, adiante designada por CAF, nos estabelecimentos 

do 1.º ciclo do ensino básico de seguida identificados: 

a) Centro Escolar de Alcobaça; 

b) Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Alpedriz; 

c) Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Carvalhal de Aljubarrota; 

d) Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Casal dos Ramos; 

e) Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Carris de Évora; 

f) Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Burinhosa. 

 

CLÁUSULA 2.ª 

(Obrigações das Partes) 

1. O MUNICÍPIO, enquanto entidade obriga-se a: 

a) Transferir mensalmente para o PARCEIRO uma quantia a título de 

comparticipação nos encargos deste com a implementação da CAF 

mediante apresentação, por este, de listagens mensais dos alunos 

abrangidos, dos valores cobrados aos respetivos encarregados de 

educação e das correspondentes notas de encargos globais; 

b) Acompanhar, em estreita articulação com o Agrupamento de Escolas de 

Cister e o PARCEIRO, a implementação da CAF, 

2. O PARCEIRO obriga-se a: 

a) Implementar a CAF nos estabelecimentos escolares a que se refere a 

cláusula 1.ª. em estreita articulação com o Agrupamento de Escolas de 

Cister e o MUNICÍPIO, nomeadamente garantindo a existência de 

recursos humanos, materiais e de espaços necessários ao 

desenvolvimento desta componente; 
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b) Proceder à cobrança, aos encarregados de educação dos alunos que se 

encontrem a frequentar a CAF, dos correspondentes montantes mensais 

por aluno, calculados da seguinte forma: 

i. Acompanhamento antes e depois das componentes do currículo e 

das atividades de enriquecimento curricular (das 7H30 às 9H00 e 

das 17H30 às 19H00) -  

ii. Acompanhamento antes e depois das componentes do currículo e 

das atividades de enriquecimento curricular (das 7H30 às 9H00 e 

das 17H30 às 19H00) e durante os períodos de interrupção letiva 

(das 7H30 às 19H00) -  

c) Organizar e manter em arquivo, de forma autonomizada, toda a 

documentação relativa à execução deste protocolo, disponibilizando-a ao 

MUNICÍPIO sempre que solicitada. 

3. As partes obrigam-se: 

a) A partilhar quaisquer informações que possam ser relevantes para a 

correta execução deste protocolo, no respeito pelas normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente o Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 

relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, e a Lei 

n.º 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução do referido 

regulamento na ordem jurídica nacional; 

b) A proceder à avaliação da execução do presente protocolo de parceria 

até ao termo da sua vigência. 

4. O estipulado no n.º 2, alínea b), da presente cláusula não prejudica a 

possibilidade frequência pelos alunos de horários parciais (manhã ou tarde).  

5. Cabe ao PARCEIRO, em cumprimento das obrigações previstas no n.º 3 da 

presente cláusula, designadamente: 

a) Assegurar a afetação, à CAF, de profissionais dotados de experiência 

profissional e habilitações adequadas a desenvolvimento desta 

componente, no cumprimento pelas normas legais e regulamentares 

aplicáveis; 

b) Remeter ao AGRUPAMENTO e ao MUNICÍPIO a seguinte 

documentação: 

i. Certificados de habilitações e comprovativos de experiência dos 

profissionais a afetar à CAF; 
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ii. Comprovativos da contratação de seguros legalmente exigíveis 

para o desenvolvimento da CAF. 

c) Assegurar a observância do horário da CAF definido em estreita 

articulação com o Agrupamento de Escolas de Cister e o MUNICÍPIO; 

d) Comunicar ao Agrupamento de Escolas de Cister, com a antecedência 

mínima de 24 horas, as ausências de profissionais afetos às CAF, e 

assegurar a sua substituição; 

e) Participar em reuniões de trabalho promovidas pelo Agrupamento de 

Escolas de Cister e MUNICÍPIO; 

f) Remeter mensalmente ao MUNICÍPIO a seguinte documentação: 

i. Relatório de assiduidade dos profissionais afetos à CAF; 

ii. Listagens mensais dos alunos abrangidos, dos valores cobrados 

aos respetivos encarregados de educação e das correspondentes 

notas de encargos globais. 

 

CLÁUSULA 3.ª 

(Comparticipação financeira) 

1. A comparticipação financeira a que se refere o n.º 1, alínea c), da cláusula 

anterior: 

a) É devida pelo MUNICÍPIO ao PARCEIRO sempre que os encargos deste 

com a implementação da CAF sejam comprovadamente superiores aos 

correspondentes montantes cobrados aos encarregados de educação; 

b) Tem como valor máximo, por aluno, a quantia correspondente a 5% do 

montante calculado nos termos do estipulado no n.º 2, alínea b), da 

cláusula anterior. 

2. Ao compromisso a que respeita o presente protocolo corresponde o número 

sequencial . 

 

CLÁUSULA 5.ª 

(Vigência e alterações) 

1. O presente protocolo reporta os seus efeitos ao início do ano letivo de 

2021/2022 e vigora até ao termo deste, sem prejuízo da possibilidade da sua 

cessação por acordo das partes, resolução ou outras causas previstas na lei. 

2. Quaisquer alterações ao presente protocolo serão formalizadas mediante 

aditamento a celebrar pelas partes. 
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Feito e assinado em dois exemplares, que se destinam a cada uma das partes. 

 

Alcobaça, [data] 

 
Pelo MUNICÍPIO,  Pelo PARCEIRO, 

 
 

 



REUNIÃO ORDINÁRIA 

- DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 – 

DELIBERAÇÃO APROVADA EM MINUTA  

(OBRAS MUNICIPAIS)  

 ------ EMPREITADA 2126P – VALORIZAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS 

DUNAS DE SÃO MARTINHO DO PORTO – ESCLARECIMENTOS, 

RETIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO, E 

RELATÓRIO FINAL DO JÚRI - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO (MGD-I N.º 

4919/21) -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Por errónea indicação dos serviços, o assunto encontrava-se identificado na Ordem 

do Dia como ‘EMPREITADA 2126P – VALORIZAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS 

DUNAS DE SÃO MARTINHO DO PORTO – RELATÓRIO FINAL DO JÚRI - 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO (MGD-I N.º 4919/21)’ ---------------------------------------------  

 ------ Foi presente a ata da reunião do júri do procedimento referenciado em 

epígrafe, realizada no dia seis de julho de dois mil e vinte e um, relativa a 

esclarecimentos, retificação e alteração das peças do procedimento; na referida 

ata encontra-se exarado um despacho do Senhor Vice-Presidente, datado de seis 

de julho de dois mil e vinte e um, aprovando a mesma e remetendo o assunto 

para ratificação na próxima reunião do executivo camarário. --------------------  

 ------ Foi ainda presente a ata da reunião do júri do procedimento referenciado 

em epígrafe, realizada no dia seis de agosto de dois mil e vinte e um, na qual foi 

elaborado o relatório preliminar. --------------------------------------------------------------  

 ------ Foi igualmente presente a ata da reunião do júri do identificado 

procedimento, realizada no dia dez de setembro de dois mil e vinte e um, na qual 

foi elaborado o relatório final. ------------------------------------------------------------------  

 ------ Foi também presente a minuta do contrato a celebrar, cuja cópia, dada a sua 

relativa extensão, nesta ata se dá por integralmente reproduzida, a ela ficando 

apensa (como documento seis - DOC.6). ----------------------------------------------------  

 ------ Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, 

deliberou ratificar o mencionado despacho do Senhor Vice-Presidente. ---------  

 ------ Mais ficou deliberado, por unanimidade e em votação nominal, aprovar as 

propostas constantes no identificado relatório final, adjudicando a empreitada 

de valorização e reabilitação das dunas de São Martinho do Porto à sociedade 

TOSCCA – Equipamentos em Madeira, Limitada, pelo preço de cento e 

cinquenta e nove mil e duzentos e sessenta e oito euros e cinquenta e seis 

cêntimos (€159.268,56), a que acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado à 

taxa legal em vigor. -------------------------------------------------------------------------------  



 ------ Ficou ainda deliberado, por unanimidade e em votação nominal, aprovar 

a referida minuta do contrato. -----------------------------------------------------------------  









REUNIÃO ORDINÁRIA 

- DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 – 

DELIBERAÇÃO APROVADA EM MINUTA  

(OBRAS MUNICIPAIS)  

 ------ EMPREITADA 2157P – REQUALIFICAÇÃO DA EB 2/3 FREI ESTÊVÃO 

MARTINS – ABERTURA DO PROCEDIMENTO - APRECIAÇÃO E 

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

 ------ Foi presente a ata da reunião do júri do procedimento com a referência 

‘Empreitada 2112P – Requalificação da EB 2/3 Frei Estêvâo Martins’, realizada 

no dia um de julho de dois mil e vinte e um, na qual foi elaborado o relatório 

final, com proposta no sentido de se considerar como não propostas a 

documentação submetida na plataforma de contratação utilizada pelo 

Município, pelas sociedades que se apresentaram no procedimento, e 

consequente não adjudicação, determinante da revogação da decisão de 

contratar, por aplicação do disposto no número um, alínea a), do artigo setenta e 

nove e no número um do artigo oitenta do Código dos Contratos Públicos. ------  

 ------ Foi ainda presente nova proposta de procedimento do Diretor do 

Departamento de Obras e Ambiente, datada de vinte e um de setembro de dois 

mil e vinte e um, para abertura de novo procedimento com a referência 

‘Empreitada 2157P – Requalificação da EB 2/3 Frei Estêvâo Martins’, cuja cópia, 

dada a sua relativa extensão, nesta ata se dá por integralmente reproduzida, a ela 

ficando apensa (como documento sete - DOC.7), acompanhada da 

documentação nela identificada; ao cabimento a que respeita o identificado 

procedimento corresponde o número sequencial trinta e sete mil oitocentos e 

cinquenta e quatro. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, 

deliberou aprovar o proposto no mencionado relatório final. ------------------------  

 ------ Mais ficou deliberado, por unanimidade e em votação nominal, proceder 

à abertura de novo procedimento, nos termos constantes na identificada 

proposta de procedimento do Diretor do Departamento de Obras e Ambiente, 

e aprovar as respetivas peças. -----------------------------------------------------------------  









REUNIÃO ORDINÁRIA 

- DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 – 

DELIBERAÇÃO APROVADA EM MINUTA  

(OBRAS PARTICULARES)  

 ------- PROCESSO DE LOTEAMENTO – FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO 

PORTO – PROC. N.º 02/2018/2 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO (MGD-E Nº. 12209/21)  

 ------- Foi presente o processo referenciado em epígrafe, acompanhado de auto de 

vistoria para efeitos de receção provisória de obras de urbanização, nos termos do 

estatuído no artigo oitenta e sete do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. 

 ------- O Chefe da Unidade de Licenciamento procedeu ao esclarecimento das 

questões que lhe foram colocadas pelos membros do executivo camarário, tendo 

referido que concorda com o parecer constante no referido auto, no sentido de que 

as identificadas obras de urbanização se encontram em condições de ser recebidas 

provisoriamente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Os Senhores Vereadores Cláudia Vicente e César Santos referiram que iriam 

votar o assunto ora em apreciação tendo presentes os esclarecimentos prestados pelo 

Chefe da Unidade de Licenciamento e o proposto pelo Diretor do Departamento de 

Ordenamento e Gestão Urbanística. -----------------------------------------------------------------  

 ------- Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, 

deliberou aprovar a receção provisória das obras de urbanização. -----------------------  



REUNIÃO ORDINÁRIA 
- DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021  

DELIBERAÇÃO APROVADA EM MINUTA  

(OBRAS PARTICULARES)  

 ------- PROCESSO DE LOTEAMENTO  FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO 
PORTO  PROC. N.º 02/2017/1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO (MGD-E Nº. 8862/20)  
 ------- Foi presente o processo referenciado em epígrafe. --------------------------------------  
 ------- O Chefe da Unidade de Licenciamento procedeu ao esclarecimento das 
questões que lhe foram colocadas pelos membros do executivo camarário, tendo 
relevado que a proposta que o Diretor do Departamento de Ordenamento e Gestão 
Urbanística submeteu a decisão é de deferimento nos termos de informação técnica  
 ------- Os Senhores Vereadores Cláudia Vicente e César Santos referiram que iriam 
votar o assunto ora em apreciação tendo presentes os esclarecimentos prestados pelo 
Chefe da Unidade de Licenciamento e o proposto pelo Diretor do Departamento de 
Ordenamento e Gestão Urbanística. -----------------------------------------------------------------  
 ------- Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, 
deliberou aprovar o proposto pelo Diretor do Departamento de Ordenamento e 
Gestão Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------------  



REUNIÃO ORDINÁRIA 

- DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 – 

DELIBERAÇÃO APROVADA EM MINUTA  

 (PESSOAL)  

 ------ RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES NECESSÁRIOS À OCUPAÇÃO 

DE POSTOS DE TRABALHO PREVISTOS E NÃO OCUPADOS NO MAPA DE 

PESSOAL APROVADO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO (MGD-I Nº. 8308/21) ---------  

 ------ Foi presente uma informação do Chefe da Unidade de Pessoal, Higiene e 

Segurança, datada de quinze de setembro de dois mil e vinte e um, cuja cópia, 

dada a sua relativa extensão, nesta ata se dá por integralmente reproduzida, a ela 

ficando apensa (como documento nove- DOC.9). ---------------------------------------------  

 ------ Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, 

deliberou determinar a utilização das reservas de recrutamento internas 

constituídas no âmbito de procedimentos concursais para recrutamento de 

assistentes operacionais para os agrupamentos de escolas, com vista à ocupação 

de dez postos de trabalho previstos no mapa de pessoal, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, nos termos 

constantes na mencionada informação. -----------------------------------------------------  







REUNIÃO ORDINÁRIA 

- DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 – 

DELIBERAÇÃO APROVADA EM MINUTA  

(DIVERSOS)  

 ------ CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALFEIZERÃO - PEDIDO DE APOIO 

– APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO (MGD-E N.º 23014/21) -----------------------------------  

 ------ Foi presente uma mensagem de correio eletrónico em nome da entidade 

referenciada em epígrafe, datada de dois de setembro de dois mil e vinte e um, 

remetendo seu ofício número zero vinte barra dois mil e vinte e um, da mesma data, 

no qual se solicita a atribuição de apoio financeiro para fazer face aos encargos 

com a realização de trabalhos de conservação do respetivo edifício-sede. ---------  

 ------ Foi ainda presente a instrução aos serviços número cinquenta e oito barra 

dois mil e vinte e um do Senhor Presidente, datada de três de setembro de dois 

mil e vinte e um, no sentido da atribuição, ao Centro Social Paroquial de 

Alfeizerão, da quantia de vinte mil euros (€20.000,00); ao cabimento e ao 

compromisso a que respeita o identificado apoio correspondem os números 

sequenciais trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e sete e quarenta e dois mil 

oitocentos e cinquenta e nove, respetivamente. --------------------------------------------  

 ------ Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, 

deliberou atribuir, ao Centro Social Paroquial de Alfeizerão, a quantia de vinte 

mil euros (€20.000,00). ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Mais ficou deliberado, por unanimidade e em votação nominal, dispensar 

a realização de audiência prévia, ao abrigo do disposto no número um, alínea 

f), do artigo cento e vinte e quatro do Código do Procedimento Administrativo, 

por se tratar de uma decisão inteiramente favorável ao interessado. --------------  



REUNIÃO ORDINÁRIA 

- DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 – 

DELIBERAÇÃO APROVADA EM MINUTA  

(DIVERSOS)  

 ------ UNIVERSIDADE DE COIMBRA – CANDIDATURA DO PROJETO 

‘COIMBRA LIVING THE FUTURE ACADEMY’ AO ‘PROGRAMA IMPULSO 

JOVENS STEAM’ E ‘PROGRAMA IMPULSO ADULTOS’ – CARTA DE 

COMPROMISSO – RATIFICAÇÃO - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO -----------------  

 ------ Foi presente a carta de compromisso referenciada em epígrafe, datada de 

nove de setembro de dois mil e vinte e um, cuja cópia, dada a sua relativa 

extensão, nesta ata se dá por integralmente reproduzida, a ela ficando apensa 

(como documento onze - DOC.11). -----------------------------------------------------------  

 ------ Deliberação (nominal): Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, 

deliberou ratificar a assinatura, pelo Senhor Presidente, da mencionada carta 

de compromisso. -----------------------------------------------------------------------------------  






