
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE 
Câmara Municipal 

 
EDITAL N.º 61/2012 

 
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE JULHO 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 4 de julho de 2012, foram presentes os seguintes assuntos: 
 
A Câmara deliberou homologar o seguinte auto: 
— “Reformulação do logradouro adjacente à Biblioteca” – Proc.º I-04/06 – Homologação do auto de 

receção definitiva. 
 
A Câmara deliberou aprovar: 
— Pedido de isenção das taxas devidas pela ocupação da via pública para a realização de obras de 

conservação da Associação de Caçadores de Alcochete; 
— Pedido de cedência de terrado e isenção de taxas para a realização das Festas Populares do 

Samouco; 
— Prolongamento de horário de encerramento dos estabelecimentos de restauração e bebidas durante 

o período das Festas Populares do Samouco a decorrer entre os dias 13 e 17 de julho; 
— “Reformulação do logradouro adjacente à Biblioteca” – Proc.º I-04/06 – cancelamento de garantia 

bancária; 
— Moção sobre a retirada dos subsídios de férias e de Natal aos trabalhadores da Administração 

Pública; 
— Plano de pagamentos – Taxa de elaboração do Plano de Emergência Externo – Maxampor; 
— Reprogramação das reuniões de câmara; 
— Fracionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 1278570; 
— Plano Operacional de Emergência – Festas de Samouco; 
— Retificação da proposta n.º 6/2012 (aceitação de doação). 
 
A Câmara deliberou aprovar a atribuição dos seguintes apoios financeiros: 
— Associação das Festas Populares do Samouco - €12.000,00; 
— Rancho Folclórico “Os Camponeses de S. Francisco” - €175,00; 
— Aposento do Barrete Verde - €36.000,00. 
 
E, para constar, se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume. 
 
E eu, Tânia Barrinha da Cruz, assistente técnica, o subscrevi. 
 

Paços do concelho de Alcochete, 5 de julho de 2012 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
 
 

Luís Miguel Franco (Dr.) 


