
 

DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA NO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA 

ANO DE 2014 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 10.03.2014 

1. Deferimento do pedido de dispensa de pagamento de comparticipação familiar 

apresentado por Alcina Maria da Silva Ferreira Santos; 

2. Aprovação da proposta constante em informação técnica no sentido da concessão do 

tarifário social e familiar a Clara Margarida Grosso Parrilha nos serviços de distribuição de 

água e de drenagem de águas residuais; 

3. Aprovação da proposta constante em informação técnica no sentido da concessão do 

tarifário social e familiar a Carla Marina Gil Guerra Gouveia Fernandes nos serviços de 

distribuição de água e de drenagem de águas residuais; 

4. Aprovação da proposta constante em informação técnica no sentido da concessão do 

tarifário social e familiar a Maria Teresa Do Rosário André nos serviços de distribuição de 

água e de drenagem de águas residuais; 

5. Aprovação da proposta constante em informação técnica no sentido da concessão do 

tarifário social e familiar a Telma Susana Lopes Leandro De Sousa Vaz nos serviços de 

distribuição de água e de drenagem de águas residuais; 

6. Aprovação da proposta constante em informação técnica no sentido da concessão do 

tarifário social e familiar a Virgínia Jozefina Rongen nos serviços de distribuição de água e 

de drenagem de águas residuais; 

7. Ratificação da assinatura, pelo Sr. Presidente, de Programa de Voluntariado celebrado 

com António Rodrigues Ventura; 

8. Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Alfeizerão, no montante de €7.000,00, para 

fazer face aos encargos com a organização das comemorações do denominado ‘dia da 

Vila’; 

9. Aprovação da proposta do Sr. Presidente, atenta a sentença de absolvição do pedido no 

processo judicial Nº 2124/10.7 TBACB, no sentido da revogação da deliberação tomada 

em reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 1 de Fevereiro de 2013. 

10. Atribuição condicionada de apoio logístico ao Grupo Recreativo e Desportivo de Vale de 

Maceira, para a conclusão da pintura do salão das respectivas instalações; 



11. Aprovação da proposta da aquisição do Foral Manuelino de Alpedriz pelo valor de treze 

mil e quinhentos euros (€13.500,00); 

12. Atribuição condicionada de apoio financeiro no âmbito da organização dos Carnavais no 

ano de 2014 de Maiorga, Turquel, Pataias, Alfeizerão e Benedita nos seguintes termos: 

Sociedade Filarmónica Maiorguense - €1.375,00, Hóquei Clube de Turquel – €1.375,00, 

COCAPA - Comissão Organizadora do Carnaval de Pataias – €4.500,00, Sport União 

Alfeizerense – €1.375,00 e Associação Beneditense Cultura e Desporto – €1.375,00; 

13. Atribuição condicionada de apoio financeiro à Associação de Acordeão de Alcobaça, no 

montante de €7.800,00, no âmbito da organização do evento denominado ‘18ª Semana 

Internacional do Acordeão – Alcobaça 2014’; 

14. Atribuição condicionada de apoio financeiro ao Círculo de Arte, Cultura e Desporto do 

Vimeiro, no montante de €7.500,00, para fazer face aos encargos com a aquisição do 

terreno do Campo de Futebol do Vimeiro; 

15. Aceitação da doação de documentos para a Biblioteca Municipal pela Imprensa Nacional-

Casa Da Moeda; 

16. Aprovação da minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de Alcobaça 

e o Centro de Bem Estar Social da Maiorga no âmbito do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico; 

17. Aprovação de informação técnica no sentido do Indeferimento do pedido de apoio social 

apresentado por Maria Manuela Traquina Pereira; 

18. Integração do agregado familiar de Mónica Micaela De Jesus Faria no escalão A de auxílios 

económicos, na vertente de refeições escolares, com efeitos reportados ao início do ano 

lectivo de dois mil e treze a dois mil e catorze; 

19. Audiência escrita de Paula Alexandra Pedro do Nascimento 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 

comparticipação do custo do transporte escolar de sua educanda; 

20. Audiência escrita de Fernando Vicente Marques 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 pedido de 

indemnização por acidente de viação; 

21. Deferimento do pedido de prolongamento de horário apresentado por Miguel Coelho 

Pedro, relativo ao estabelecimento de bebidas “O Primeiro Soluço”, sito na vila e freguesia 

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



22. Autorização condicionada para a cessão da posição contratual da Empreitada n.º 1304 P – 

Recuperação do Sistema Hidráulico Cisterciense, da firma Paulo & Filhos, Sociedade Anónima 

para a firma Henrique Querido, Sociedade de Construções, Sociedade Anónima; 

23. Autorização condicionada para a cessão da posição contratual da Empreitada n.º 1110 P – 

Construção da Extensão de Saúde de São Martinho do Porto, da firma Paulo & Filhos, 

Sociedade Anónima para a firma Henrique Querido, Sociedade de Construções, Sociedade 

Anónima; 

24. Aprovação da alteração ao loteamento sito no sito no lugar de Camarção, união das 

freguesias de Pataias e Martingança, promovido por Fundial – Fundo Especial de 

Investimento Imobiliário Fechado, no âmbito do processo n.º 3/2005; 

25. Aprovação do projecto de arquitectura relativo ao licenciamento das obras de alteração 

de um edifício sito na vila e freguesia de São Martinho, promovida por Paulo Luís da Silva 

Filipe e Fausto Augusto Alves, no âmbito do processo n.º 171/2013; 

26. Atribuição da quantia de sessenta e um euros e cinquenta cêntimos (€61,50) a título de 

indemnização por danos na viatura de Luís Marques Colaço; 

27. Aprovação da proposta da União das Freguesias de Pataias e Martingança, de atribuição 

do topónimo ‘Rua Habitação Social’ a uma via sita nessa freguesia; 

28. Aprovação da proposta da Freguesia de Cela, de atribuição do topónimo ‘Beco Do 

Moinho’ a uma via sita nessa freguesia. 


