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Câmara Municipal 
 
 
 

EDITAL N.º 54/2012 
 
 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE JUNHO 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 20 de junho de 2012, foram presentes os seguintes assuntos: 
 
 
A Câmara deliberou homologar o seguinte auto: 
“Beneficiação do Núcleo de Arte Sacra – Pintura Exterior da Igreja da Misericórdia” – Proc.º I-
05/05 – Homologação do auto de receção definitiva. 
 
 
A Câmara deliberou aprovar: 
— Isenção das taxas devidas pela ocupação da via pública para as festas de S. João, a pedido da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete; 
— Pedido de isenção das taxas devidas pela ocupação da via pública para a realização de duas 

vacadas, a pedido do Clube Taurino de Alcochete; 
— Isenção das taxas devidas pela ocupação da via pública para execução de obras de reparação 

de varandas, da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898; 
— Ratificação do Despacho n.º 13/12 – 3.ª Alteração às Grandes Opções do Plano de 2012 – 

PPI e AMR; 
— Ratificação do Despacho n.º 14/2012 – 3.ª Alteração ao Orçamento da Despesa 2012; 
— Mandato administrativo deste Município a favor da Área Metropolitana de Lisboa por forma 

a que a CCE-AML se possa constituir como entidade agregadora dos Municípios; 
— “Beneficiação do Núcleo de Arte Sacra – Pintura Exterior da Igreja da Misericórdia” – 

Proc.º I-05/05 – cancelamento de garantia bancária e de depósito de garantia; 
— Constituição de Agrupamento de Escolas; 
— Aceitação de doação; 
— Fracionamento do pagamento da dívida de consumo de água – clientes n.º 1277058, 

1281210, 1273154 e 2779030. 
 
A Câmara deliberou aprovar e remeter para a Assembleia Municipal: 
— Repartição do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) para o ano 2013; 
— Alteração ao Mapa de Pessoal; 
— Autorização para recrutamento excecional; 
— Reorganização da Rede Escolar – Agregação do Agrupamento de Escolas El-Rei D. Manuel 

I com a Escola Secundária de Alcochete. 
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A Câmara deliberou aprovar a atribuição do seguinte apoio financeiro: 
— Fábrica da Igreja Paroquial de S. João Batista - €3.200,00 (três mil e duzentos euros). 

 
 
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, 22 de junho de 2012 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
 
 

Luís Miguel Franco (Dr.) 


