
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE 
Câmara Municipal 

 

 

EDITAL N.º 79/2016 
 

 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

 

LUÍS MIGUEL CARRAÇA FRANCO, presidente da Câmara Municipal do concelho 

de Alcochete: 

 

TORNA PÚBLICO que, para cumprimento do n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na reunião ordinária, realizada em 16 de novembro de 2016, foram 

aprovados os seguintes assuntos: 

 

Propostos pelo senhor presidente: 

- Delegação da competência para autorizar despesas inerentes a Contratos de 

Empreitada de Obras Públicas; 

- Autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos – Procedimento de Ajuste 

Direto para a Formação do Contrato de Empreitada de Obras Públicas 

“Repavimentação da Estrada Municipal 502” – Proc.º I-02/16 – Repartição de 

Encargos – Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal; 

- Autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos – Aquisição de Luminárias 

LED em Regime de Locação para 36 meses – Repartição de Encargos – Mais foi 

deliberado remeter à Assembleia Municipal; 

- Participação Variável no IRS para o ano de 2018 – Mais foi deliberado remeter à 

Assembleia Municipal; 

- Lançamento de Derrama para 2017 – Mais foi deliberado remeter à Assembleia 

Municipal; 

- Taxa do Imposto Municipal sobre imóveis (IMI) a cobrar no ano de 2017 / 

Delimitação dos núcleos antigos das freguesias do concelho, objeto de operações de 

reabilitação urbana e combate à desertificação / Fixação de Taxas do IMI e situações 

de respetiva majoração, redução e isenção para os núcleos antigos das freguesias do 

Concelho de Alcochete / Fixação de isenção do IMT para a primeira transmissão de 

prédios recuperados nos núcleos antigos das freguesias do Concelho de Alcochete – 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal. 

 

 

Propostos pelo senhor vereador José Luís Alfélua: 

- Procedimento de Ajuste Direto para a formação do Contrato de Empreitada de Obras 

Públicas “Repavimentação da Estrada Municipal 502” – Proc. I 02/16; 

- Protocolo celebrado entre a ANMP e a EDP – Alteração do Anexo I ao contrato tipo 

de concessão de distribuição de eletricidade em baixa tensão – Mais foi deliberado 

remeter à Assembleia Municipal. 
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Proposto pela senhora vereadora Susana Custódio: 

- Apoio ao Movimento Associativo – Celebração de Contratos-Programa para o ano de 

2016 – Comissão de Reformados da Freguesia de Alcochete e Organização de 

Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia do Samouco. 

 

 

Propostos pelo senhor vereador Jorge Giro: 

- Tomada de Posição – Em Defesa do Serviço Público de Gestão de Resíduos 

Sólidos Urbanos na Península de Setúbal – Mais foi deliberado remeter à 

Assembleia Municipal. 

- Receção provisória das obras de urbanização realizadas no âmbito do Alvará de 

Loteamento nº 1/2011; 

- Receção definitiva das obras de urbanização realizadas no âmbito do Alvará de 

Obras de Construção n.º 161/2007; 

- Correção das obras de urbanização realizadas no âmbito do Alvará de Obras de 

Construção e de Urbanização n.º 12/2015. 

 

 

Proposto pela senhora vereadora Raquel Prazeres: 

— Associação das Tradicionais Festas de Confraternização Camponesa de São 

Francisco – Ratificação do pedido de isenção do pagamento das taxas. 

 

 

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

lugares públicos do costume. 

 

E eu,         (Cláudia Santos), chefe 

da Divisão de Administração e Gestão de Recursos, o subscrevi. 

 

 

Paços do concelho de Alcochete, 17 de novembro de 2016 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

 

 

Luís Miguel Franco (Dr.) 


