
 

DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA NO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA 

ANO DE 2014 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 27.01.2014 

1. Ratificação da assinatura, pelo Sr. Presidente, de Protocolo de Cooperação celebrado 

entre o Município e o CEERIA; 

2. Aprovação de proposta técnica no sentido da atribuição, a Anália Pereira Moleiro, de 

material para beneficiação de habitação, ao abrigo do Regulamento Municipal de Acção 

Social ‘Alcobaça Amiga’; 

3. Aprovação de proposta técnica no sentido da atribuição, a José da Ascensão Silvestre, de 

material para beneficiação de habitação, ao abrigo do Regulamento Municipal de Acção 

Social ‘Alcobaça Amiga’; 

4. Atribuição condicionada, a Maria de Lurdes Siopa, de material para beneficiação de 

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

5. Atribuição condicionada, a Maria Fernanda Rodrigues Mendes dos Santos, de material 

para beneficiação de habitação, ao abrigo do Regulamento Municipal de Acção Social 

‘Alcobaça Amiga’; 

6. Atribuição condicionada de apoio financeiro à Associação de Solidariedade Social do 

Areeiro, no montante de €10.000,00, para fazer face aos encargos com a aquisição de 

uma viatura para transporte de idosos e crianças; 

7. Aprovação das propostas constantes em informação técnica no âmbito da realização da 

denominada ‘24ª Campanha Coastwach Portugal’ para os anos de 2013 a 2014; 

8. Aprovação da proposta de heráldica, nos termos constantes na informação técnica, para a 

Freguesia de Aljubarrota; 

9. Emissão de parecer favorável à celebração de contrato de prestação de serviços de 

consultoria no âmbito do Licenciamento das Instalações de Armazenagem de 

Combustíveis Líquidos, Sólidos, Gasosos e Outros Derivados do Petróleo e Postos de 

Abastecimento de Combustíveis; 

10. Atribuição do montante de €2.000,00 à Associação dos Veteranos do Ginásio Clube de 

Alcobaça para fazer face aos encargos com para fazer face aos encargos com as 

comemorações dos trinta anos do Ginásio Clube de Alcobaça na Primeira Divisão; 



11. Atribuição de apoio financeiro ao Hóquei Clube de Turquel, no montante de €30.000,00, 

para fazer face aos encargos com a realização de obras de beneficiação das respectivas 

instalações; 

12. Aprovação de adenda ao Plano de Incentivos Desportivos para o ano de 2012 a 2013, 

atribuindo, ao Grupo Desportivo da Martingança, um apoio financeiro no montante de 

€2.767,50; 

13. Aprovação de adenda ao Plano de Incentivos Desportivos para o ano de 2012 a 2013, 

atribuindo, ao Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Burinhosa, um apoio financeiro 

no montante de €4.880,25; 

14. Atribuição de apoio financeiro à Associação Beneditense de Cultura e Desporto, no 

montante de €25.000,00, para fazer face aos encargos com a realização de obras de 

beneficiação das respectivas instalações; 

15. Atribuição de apoio financeiro ao Clube Desportivo Pataiense, no montante 

de€15.000,00, para fazer face aos encargos com a manutenção do relvado sintético das 

instalações desportivas denominadas ‘Campo da Floresta’; 

16. Autorização de devolução da quantia de €518,30 indevidamente paga por Ana Sofia 

Tereso Monteiro Costa no âmbito do fornecimento de refeições escolares ao seu 

educando; 

17. Atribuição, ao Agrupamento de Escolas da Benedita, da quantia de €3.780,00, para fazer 

face a encargos com expediente e limpeza das escolas do primeiro ciclo do ensino básico 

e estabelecimentos de educação pré-escolar nos meses de Setembro a Dezembro de 

2013; 

18. Aprovação de pedido de pagamento do custo do transporte escolar apresentado por Mariana 

Filipa de Jesus Salgueiro; 

19. Indeferimento do pedido de comparticipação do custo do transporte escolar do educando 

de Sandra Maria Coutinho Nobre; 

20. Atribuição condicionada de apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa 

Senhora da Ajuda da Vestiaria, no montante de €3.000,00, para fazer face aos encargos 

com a realização de obras de conservação da Igreja Matriz da Vestiaria; 

21. Aprovação da proposta da Freguesia de Évora de Alcobaça, de atribuição do topónimo 

‘Caminho Joaquim Simão’ a uma via sita nessa freguesia; 

22. Aprovação da proposta da Freguesia de Aljubarrota, de atribuição do topónimo ‘Caminho 

da Lomba Gorda’ a uma via sita nessa freguesia; 

23. Aprovação da minuta do Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Alcobaça e o 

Município da Batalha, o Município de Leiria, o município de Porto de Mós, a Fundação 



Batalha de Aljubarrota e o Parque dos Monges, no âmbito do projecto “Histórias do 

Centro”, revogando a deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal 

realizada no dia 25 de Novembro de 2013; 

24. Aprovação da proposta de designação de representantes do Município nos órgãos sociais 

da empresa Cister – Equipamentos Educativos, Sociedade Anónima para o quadriénio de 

2014 a 2017. 

 


