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EDITAL N.º 11/2012 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2012 
 

 

LUÍS MIGUEL CARRAÇA FRANCO, Presidente da Câmara Municipal do concelho de 

Alcochete: 

 

TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, na reunião 

ordinária realizada em 15 de fevereiro de 2012, foram presentes os seguintes assuntos: 

 
Foram homologados os seguintes Autos: 
– Processo PD.136/11 – Vistoria do prédio sito na rua Ruy de Sousa Vinagre, n.os 20 e 22, em 

Alcochete; 
– Processo PD.144/11 – Vistoria do prédio sito na rua do Vilarinho, n.º 7, fração r/c, (núcleo 

antigo) em Alcochete; 
– Processo PD.145/11 – Vistoria do prédio sito na rua do Espírito Santo, n.º 20, fração r/c, 

(núcleo antigo) em Alcochete. 
 
A Câmara deliberou aprovar: 
– Processo PD.136/11 – Vistoria do prédio sito na rua Ruy de Sousa Vinagre, n.os 20 e 22, em 

Alcochete – Ratificação da composição da comissão de vistoria; 
– Processo PD.144/11 – Vistoria do prédio sito na rua do Vilarinho, n.º 7, fração r/c, (núcleo 

antigo), em Alcochete – Ratificação da composição da comissão de vistoria; 
– Processo PD.145/11 – Vistoria do prédio sito na rua do Espírito Santo, n.º 20, fração r/c, 

(núcleo antigo), em Alcochete – Ratificação da composição da comissão de vistoria; 
– Isenção de pagamento da taxa devida pela emissão da Licença Especial de Ruído a: 

− Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898; 
− Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense; 
− Aposento do Barrete Verde; 
− Vulcanense Futebol Clube; 
− Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete; 
− Associação Cultural e Desportiva do Rancho Folclórico Danças e Cantares do Passil. 
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– Renovação de prestação de serviços, em regime de avença, com Ana Ester Camões Vaz; 
– Isenção de taxa de RSU – Freeport Leisure (Portugal); 
– Fracionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 1282541; 
– Prestações de Serviços – Parecer Prévio; 
– Ratificação dos atos das consultas às instituições de crédito para contração de um 

empréstimo no valor de €500.000,00 no âmbito do Programa de Ação para a Regeneração 
da Frente Ribeirinha da Vila de Alcochete. 

 
 
E, para constar, se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos 

lugares públicos do costume. 

 

E eu,    (Idália Bernardo) coordenadora técnica, o subscrevi. 
 

Paços do concelho de Alcochete, 16 de fevereiro de 2012 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
 
 
 

Luís Miguel Franco (Dr.) 


