












































 

Divisão Jurídica  
 
 

  

 

 

INFORMAÇÃO n.º 9826 
 

Data: 26/10/2021  

 

Processo n: 2021/750.20.600/4 

 

Na sequência de reunião havida com o Sr. Presidente, foram indicados, para integrar os 

conselhos gerais de cada um dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas (a saber: 

Agrupamento de Escolas de Cister, Agrupamento de Escolas de Benedita, Agrupamento de 

Escolas de São Martinho do Porto e EPADRC - Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Cister), os seguintes representantes do Município: 

- Hermínio José da Cruz Augusto Rodrigues – Presidente da Câmara Municipal; 

- Inês Maria Lopes Silva – Vereadora e Vice-Presidente da Câmara Municipal; 

- Mário Paulo dos Santos Araújo – Chefe da Unidade de Educação da Câmara Municipal. 

Nos termos do estatuído no artigo 33.º, n.º 1, alínea oo) do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, esta designação é competência da Câmara Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À consideração do Sr. Presidente, 

O Chefe de Divisão  

 

 

 

Carlos David Faria Ferreira Salgado Freire       

PARA: Presidente  

ASSUNTO: AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS - DESIGNAÇÃO DOS 

REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NOS RESPETIVOS CONSELHOS GERAIS   

DESPACHO: 



 

Divisão Financeira  
 
 

  

 

 

INFORMAÇÃO n.º 9620 

 

Data: 21/10/2021  

 

Processo n:  

 

De acordo com a Lei nº 147/99, de 1 de setembro, Lei de Protecção de Crianças e Jovens em 

Perigo, e alterações introduzidas pela Lei nº 142/2015, de 8 de setembro, bem como das 

"Normas Reguladoras dos procedimentos a seguir para a determinação e disponibilização dos 

montantes do fundo de maneio a atribuir a cada Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens", o fundo de maneio das CPCJ é assegurado pelos Municípios. 

Assim e de acordo com a LCPA, Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e Dec. Lei nº 127/2012, de 

21 de junho, na presente data existem fundos disponíveis, pelo que proponho a constituição de 

Fundo de Maneio para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, em nome do 

representante do Município na mesma Comissão, Sandra Cristina Vicente Gonçalves, no 

montante de 153,15€, repartido da seguinte forma: 

- Transportes - 50,00€ 

- Refeições - 50,00€ 

- Aquisição de outros bens e serviços - 53,15€. 

 

 

 

 

 

 

À consideração Superior, 

A Chefe de Divisão  

 

 

 

Maria Isabel Marques da Silva Nunes Reis Vidigal  

PARA: Presidente  

ASSUNTO: Constituição de Fundo de Maneio da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alcobaça   

DESPACHO: 



 

Divisão Financeira  
 
 

  

 

 

INFORMAÇÃO n.º 9815 

 

Data: 25/10/2021  

 

Processo n:  

 

Conforme reunião havida com o Sr. Presidente e os Srs. Vereadores, nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 4º do Regulamento de Constituição e Regularização de Fundos de 

Maneio em vigor, remeto propostas de constituição dos Fundos de Maneio, no valor de 500,00€ 

(quinhentos euros) por Fundo, para fazer face a despesas urgentes e inadiáveis, para os 

seguintes titulares: 

- Hermínio José da Cruz Augusto Rodrigues, na qualidade de Presidente; 

- Inês Maria Lopes da Silva, na qualidade de Vice-Presidente; 

- Paulo Jorge de Carvalho Mateus, na qualidade de Vereador; 

- João Miguel Nogueira Santos, na qualidade de Vereador. 

 

 

 

 

À consideração Superior, 

A Chefe de Divisão  

 

 

 

Maria Isabel Marques da Silva Nunes Reis Vidigal  

PARA: Presidente  

ASSUNTO: Constituição de Fundos de Maneio   

DESPACHO: 
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DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA 

 

 ------- Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 57.º da do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, a Câmara, por unanimidade, e em votação nominal, aprovou em minuta 

todas as deliberações integradas no Título I  Ordem do Dia.  ---------------------------------   

 

I 

ORDEM DO DIA 

 

Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 22 de outubro de 2021 - Apreciação e 

votação  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nominalmente votada a ata da reunião referenciada em epígrafe, cujo texto foi 

previamente disponibilizado a cada um dos membros da Câmara, tendo sido dispensada 

a sua leitura, foi a mesma aprovada por unanimidade dos votos dos membros presentes 

na mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ação Social 

Atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior - Ano letivo de 

2021/2022 - Abertura de concurso - Apreciação e votação (MGD-I n.º 9822/2021) --  

Foi presente uma informação prestada pelo Chefe da Divisão Jurídica, datada de 26 de 

outubro de 2021, acompanhada do programa de concurso para atribuição de bolsas de 

estudo a estudantes do ensino superior, os quais, dada a sua relativa extensão, nesta ata se 

dão por integralmente reproduzidos, junto a ela ficando arquivados (com a referência de MGD 

de documento interno n.o 9822/21). ----------------------------------------------------------------------  

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

proceder à abertura do mencionado concurso, aprovando o respetivo programa, nos 

termos e fundamentos constantes na identificada informação. ---------------------------------  

Reunião Extraordinária 

27 de outubro de 2021 
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(Os Srs. Vereadores Carlos Guerra, António Henriques e Liliana Vitorino declararam 

que votam a favor no assunto ora em apreciação, mas sugerem que no futuro haja uma 

alteração ao regulamento, no sentido de ajustar o número de bolsas a atribuir às 

necessidades do Município.) ----------------------------------------------------------------------------  

(O Sr. Presidente referiu que não se procede, já no corrente ano letivo, ao aumento do 

número de bolsas a atribuir, face à urgência na abertura do procedimento; irão, contudo, 

ser desenvolvidos os procedimentos necessários e adequados à alteração do 

regulamento com o objetivo de aumentar o número de bolsas a atribuir a partir do 

próximo ano). ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Cultura 

Instalação e exploração de atividades no recinto da Feira de São Simão - Edição 

de 2021 - Ata do ato público de análise e seleção das candidaturas (MGD-I n.º 

9187/2021)  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente a ata do ato público referenciado em epígrafe, realizado no dia 30 de setembro 

de 2021, cuja cópia, dada a sua relativa extensão, nesta ata se dá por integralmente 

reproduzida, junto a ela ficando arquivada (com a referência de MGD de documento interno 

n.o 9187/21). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi ainda presente uma informação dos serviços municipais de cultura, datada de 26 de 

outubro de 2021, cuja cópia, dada a sua relativa extensão, nesta ata se dá por integralmente 

reproduzida, junto a ela ficando arquivada (com a referência de MGD de documento interno 

n.o 9882/21). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

homologar a mencionada ata e aprovar a referida informação. --------------------------------  

 

Educação 

Agrupamento de Escolas de Cister, Agrupamento de Escolas da Benedita, 

Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto e Escola Profissional de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister - Designação de representantes do 

Município de Alcobaça nos respetivos conselhos gerais - Proposta - Apreciação 

e votação (MGD-I nº. 9826/2021) ---------------------------------------------------------------------  

Foi presente uma informação prestada pelo Chefe da Divisão Jurídica, datada de 26 de 

outubro de 2021, relativa ao assunto referenciado em epígrafe, a qual, dada a sua relativa 
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extensão, nesta ata se dá por integralmente reproduzida, junto a ela ficando arquivada (com 

a referência de MGD de documento interno n.o 9826/21). -------------------------------------------  

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

proceder à designação, como representantes do Município em cada um dos conselhos 

gerais dos agrupamentos de escolas e escola não agrupada do concelho, nos termos e 

com os fundamentos constantes na mencionada informação: ----------------------------------  

 -------  - Hermínio José da Cruz Augusto Rodrigues  Presidente da Câmara Municipal;  

 ------- - Inês Maria Lopes Silva  Vereadora e Vice-Presidente da Câmara Municipal;----  

 ------- - Mário Paulo dos Santos Araújo  Chefe da Unidade de Educação da Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Finanças Locais 

Constituição de fundos de maneio - Apreciação e votação (MGD-I nº. 9815/2021 e 

MGD-I nº. 9620/2021)  ------------------------------------------------------------------------------------  

Foram presentes duas informações prestadas pela Chefe da Divisão Financeira, datadas de 

21 e 25 de outubro de 2021, respetivamente, relativas ao assunto referenciado em epígrafe, 

as quais, dada a sua relativa extensão, nesta ata se dão por integralmente reproduzidas, junto 

a ela ficando arquivadas (com as referências de MGD de documento interno n.os 9620/21 e 

9815/21). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

proceder à criação de fundos de maneio, nos termos e com os fundamentos constantes 

nas mencionadas informações. -------------------------------------------------------------------------  

 

Obras Particulares 

Processo de Obras - Freguesia de São Martinho do Porto - Proc. n.º 53/2020/409 - 

Apreciação e votação (MGD-E nº. 6331/2020)  --------------------------------------------------  

Foi presente o processo referenciado em epígrafe, acompanhado de relatório de vistoria, sem 

data, relativo a vistoria realizada no dia 3 de setembro de 2021. ---------------------------------------  

Foi ainda presente informação prestada pelo Diretor do Departamento de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, datada de 8 de setembro de 2021, constante no relatório do documento 

de entrada n.º 6331/20 do sistema de gestão documental MGD, propondo o deferimento da 

pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Diretor do Departamento de Ordenamento e Gestão Urbanística precedeu ao 

esclarecimento das questões que lhe foram colocados pelos membros do executivo 

camarário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

aprovar o proposto pelo Diretor do Departamento de Ordenamento e Gestão Urbanística. -  

 

Taxas e Licenças 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT - I.P.) - 

Proposta de escalas de turnos das farmácias para o ano de 2022 - Pedido de 

parecer - Apreciação e Votação (MGD-E nº.26598/2021) -------------------------------------  

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

em epígrafe, datada de 12 de outubro de 2021, remetendo o seu ofício circular n.º 

6511/UOFF, sem data, acompanhado de proposta de mapas de turnos das farmácias 

do concelho de Alcobaça para o ano de 2022, apresentada pela Associação Nacional 

das Farmácias, e solicitando à Câmara Municipal parecer sobre a mesma. ----------------  

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

emitir parecer favorável relativamente à mencionada proposta. --------------------------------  

 

  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

 

A Chefe da Unidade Administrativa e de Modernização 

 

 

 

 

 

 

GRL_ASSINATURA_1 Assistente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Presidente 
 
 


