
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE 
Câmara Municipal 

 

 

EDITAL N.º 69/2016 
 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE SETEMBRO 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 28 de setembro de 2016, foram aprovados os 

seguintes assuntos: 

 

Proposto pelo senhor presidente: 
- Obras de conservação necessárias à manutenção da segurança, salubridade e arranjo estético do 

prédio sito na Lagoa da Cheia, freguesia de S. Francisco: Homologação do Auto de Vistoria ao 

prédio / Ordem de execução das obras de conservação / Acionamento das medidas de tutela de 

legalidade urbanística e tributárias. 

 

Proposto pelo senhor vereador José Luís Alfélua: 
- Procedimento por ajuste direto para a formação do contrato de empreitada de “Execução de Brasão 

em Calçada à Portuguesa” - Proc. I 02/15 – Apresentação extemporânea de documentos de 

habilitação: Preservação do procedimento e outorga do contrato”. 

 

Proposto pela senhora vereadora Susana Custódio: 
- Celebração de Protocolo com a Junta de Freguesia de S. Francisco – Cedência de polidesportivo. 

 

Proposto pela senhora vereadora Raquel Prazeres: 
— Dia Mundial do Turismo – Passeio gratuito no “Bote Leão” – Ratificação. 

 

Proposto pelo senhor vereador Vasco Pinto: 

— Moção – “Requalificação urgente da Escola EB 2,3 El-Rei D. Manuel I de Alcochete”. 

 

Atribuição de apoio financeiro – Proposto pela senhora vereadora Susana Custódio: 

— Grupo Motard de Alcochete- €75,00 (setenta e cinco 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,         (Cláudia Santos), chefe da 

Divisão de Administração e Gestão de Recursos, o subscrevi. 

 

Paços do concelho de Alcochete, 29 de setembro de 2016 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

 

 

Luís Miguel Franco (Dr.) 


