
 

DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA NO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA 

ANO DE 2014 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 29.05.2014 

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

tarifário social e familiar a Adelaide Maria Cardeira Fialho nos serviços de distribuição de 

água e de drenagem de águas residuais; 

2. Aceitação do convite para deslocação de delegação do Município de Alcobaça a 

Bełchatow, na Polónia; 

3. Concordância genérica com o teor da carta do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara 

Municipal de Lisboa acerca da privatização da Empresa Geral de Fomento, Sociedade 

Anónima; 

4. Aceitação da proposta de doação de documentos para a Biblioteca Municipal de Alberto 

Manuel Ortigão De Oliveira; 

5. Ratificação da deliberação do júri do Prémio Internacional ‘Books And Movies,’ na edição 

de 2014; 

6. Aprovação da proposta de venda ao público de livros do Fundo Soares Rebelo; 

7. Atribuição condicionada de apoio logístico ao Clube Náutico de São Martinho do Porto, no 

âmbito da realização do evento ‘Grande Prémio de São Martinho do Porto – Campeonato 

Nacional de Motonáutica’; 

8. Aprovação de um voto de pesar pelo falecimento de José da Silva Carvalho; 

9. Emissão de parecer favorável à celebração do contrato relativo à aquisição de serviços de 

reparação dos passadiços de acesso às praias de Paredes da Vitória e Polvoeira; 

10. Ratificação dos erros e omissões relativos à Empreitada N.º 1404 P referente à 

Requalificação da Praça Doutor José Damasceno Campos; 

11. Ratificação da notificação do adjudicatário para exercício do direito de audiência prévia 

no âmbito Empreitada N.º 1311 P, referente ao estádio municipal para substituição da 

relva, por caducidade da adjudicação devido à não apresentação dos documentos de 

habilitação; 

12. Autorização da realização das obras de alteração no Processo de Licenciamento de Obras 

N.º 108/2013 (Requerente: Cooperativa Agrícola de Alcobaça. Cooperativa de 



Responsabilidade Limitada), sito na vila de Alcobaça na União de Freguesias de Alcobaça e 

Vestiaria; 

13. Comunicação ao requerente Multiprefácio, Limitada, do Processo de Licenciamento de 

Obras N.º 154/2008, que o alvará se encontra em vigor, sendo fixado o prazo de doze 

meses para a realização da obra., sito no lugar de Monte Gordo, Casal do Aguiar, freguesia 

de Alfeizerão; 

14. Aprovação da proposta de declaração de cedência de um prédio urbano sito na Rua 

Doutor José Nascimento e Sousa, em Alcobaça; 

15. Aprovação da proposta da Freguesia de Turquel, de atribuição do topónimo ‘Rua da 

Azambujeira’ a uma via sita nessa freguesia, no lugar de Azambujeira; 

1. Aprovação da proposta de alteração temporária ao plano de trânsito na cidade de 

Alcobaça devido à edição do Prémio Internacional ‘Books And Movies’ de 2014. 


