
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE 
Câmara Municipal 

 
 

EDITAL N.º 67/2012 
 
 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE JULHO DE 2012 
 
 
JOSE´LUÍS DOS SANTOS ALFÉLUA FERREIRA, vice-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 18 de julho de 2012, foram presentes os seguintes assuntos: 
 
A Câmara deliberou homologar os seguintes autos: 
— Proc.º LE.001.07 – Auto de vistoria do prédio sito em Av. da Restauração, n.º 21, Alcochete; 
— Proc.º LE.059.06 – Auto de vistoria do prédio sito na Rua do Catalão, n.os 21 e 23 e Rua 

António Maria Cardoso, n.º 18, Alcochete. 
 
A Câmara deliberou aprovar: 
— Núcleo Sportinguista do Concelho de Alcochete – Isenção das taxas devidas pela emissão das 

licenças de ocupação da via pública e licença especial de ruído; 
— Proc.º LE.001.07 – Determinação da notificação do requerente e demais interessados, nos 

termos dos artigos 4.º e 98.º do RJUE / Advertência do requerente e demais interessados nos 
termos do artigo 80.º-A do RJUE e do artigo 492.º do Código Civil; 

— Proc.º LE.059.06 – Determinação da notificação do proprietário e demais interessados, nos 
termos dos artigos 4.º e 98.º do RJUE / Advertência do proprietário e demais interessados nos 
termos do artigo 80.º-A do RJUE e do artigo 492.º do Código Civil; 

— “Regeneração da Frente Ribeirinha de Alcochete – 1.ª Fase” – Proc. I-04/12 – retificações; 
— Fracionamento do pagamento da dívida de consumo de água – clientes n.º 2751464 e 1277950. 
 
 
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, 19 de julho de 2012 
 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, 
 
 
 

José Luís Alfélua 


