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CONVOCATÓRIA 

Reunião Extraordinária  

 

Hermínio José da Cruz Augusto Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de 

Alcobaça, no uso da competência que lhe é atribuída pela alínea n) do  n.º 1 do artigo 

35º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, convoca 

V. Ex.ª para a reunião extraordinária do executivo municipal, a realizar no próximo 27 

de outubro de 2021, pelas 09:30 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

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

 

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 nº. 9822/2021) 

 

Autarquias 

Delegações de competências da câmara municipal nas juntas de freguesia - Informação 

 

Autarquias 

Delegações de competências da câmara municipal nas juntas de freguesia - Informação 

 

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) 

 

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) 
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Finanças Locais 

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

9620/2021) 

 

Obras Particulares 

Processo de Obras - freguesia de São Martinho do Porto - proc. de obras n.º 

53/2020/409 - Apreciação e Votação (MGD-E nº. 6331/2020) 

 

Taxas e Licenças 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Instituto Público (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) 

  

 

Mais se informa V. Exa. que poderá estar fisicamente presente na referida reunião ou 

nela participar por meios telemáticos através da plataforma ‘zoom’. 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
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