
 

DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA NO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA 

ANO DE 2014 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 24.03.2014 

1. Aprovação da lista provisória dos candidatos efectivos, suplentes e excluídos no âmbito 

do concurso para atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior; 

2. Atribuição condicionada, a Esmeralda Virgínia Zeferino Neto Duarte, de material para 

beneficiação de habitação, ao abrigo do Regulamento Municipal de Acção Social ‘Alcobaça; 

3. Atribuição condicionada, a José Manuel Moreira Coelho, de material para beneficiação de 

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

4. Mandar proceder à abertura do procedimento tendente à contratação do fornecimento 

de refeições aos jardins de infância e 1º Ciclo; 

5. Aprovação da proposta constante em informação técnica para atribuição de auxílios 

económicos para o ano lectivo de 2013 a 2014 no âmbito da Acção Social Escolar Do 

Primeiro Ciclo Do Ensino Básico; 

6. Aprovação da proposta constante em informação técnica no sentido do reembolso, ao 

Centro Social Paroquial da Benedita, dos encargos relativos ao fornecimento de refeições 

a aluno do primeiro ciclo do ensino básico, e a integração de aluno no escalão A de 

auxílios económicos, com efeitos reportados ao ano lectivo de dois mil e onze a dois mil e 

doze; 

7. Atribuição condicionada de apoio financeiro à Associação de Socorros Voluntários de Cela, 

no montante de €5.000,00, para fazer face aos encargos com a aquisição de uma viatura; 

8. Aprovação da minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de 

Alcobaça e a entidade regional de Turismo do Centro de Portugal, no âmbito da agilização 

dos processos de licenciamento de empreendimentos turísticos e respectiva promoção 

turística; 

9. Atribuição de apoio financeiro ao Grupo Desportivo Concha Azul, no montante de 

€5.000,00, para fazer face aos encargos com a realização de obras de beneficiação das 

respectivas instalações; 

10. Aprovação de proposta constante em informação técnica no sentido da autorização da 

cessão da posição contratual na Empreitada n.º 1304 P – Recuperação Do Sistema Hidráulico 



Cisterciense, revogando a deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal 

realizada no dia 10 de Março de 2014; 

11. Aprovação da proposta constante em informação técnica no sentido da autorização da 

cessão da posição contratual na empreitada Empreitada n.º 1110 P – Construção da 

Extensão de Saúde de São Martinho do Porto, revogando a deliberação tomada em 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 10 de Março de 2014; 

12. Atribuição da quantia de €266,66, a título de indemnização por danos na viatura de José 

de Jesus Paulo; 

13. Ratificação da deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados da Câmara Municipal de Alcobaça em reunião ordinária realizada no dia 

17 de Março, da resolução sancionatória do contrato referente à prestação de serviços de 

cortes e religações de contadores, celebrado com a firma Fluinstal, Sociedade Anónima 

verificando-se o incumprimento do contrato por facto imputável à identificada firma; 

14. Ratificação da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados da 

Câmara Municipal de Alcobaça em sua reunião ordinária realizada no dia 15 de Maio de 

2013, revogando a deliberação, tomada pelo Conselho de Administração daqueles Serviços 

em reunião de 13 de Março de 2013, de autorização à firma Construções Alberto Vasco, 

Sociedade Anónima, para transmitir à firma Salta Regra – Unipessoal, Limitada, a sua 

posição contratual no âmbito da execução de ramais domiciliários de agua em todo o 

concelho de Alcobaça e propondo a extinção do contrato celebrado com a firma 

Construções Alberto Vasco, Sociedade Anónima; 

15. Aprovação da proposta da Freguesia de Vimeiro, de atribuição do topónimo ‘Travessa da 

Parreira’’ a uma via sita nessa freguesia; 

16. Aprovação de voto de pesar pelo falecimento de Sua Eminência o Cardeal Dom José 

Policarpo, Patriarca Emérito de Lisboa; 

Aprovação de proposta apresentada pelo Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação de 

actualização de tarifário dos serviços de transportes urbanos. 


