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MUNICÍPIO DE ALCOCHETE 

 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 

N.º 14 

Ordem do dia da reunião ordinária a 

realizar no dia 20 de junho de 2012, pelas 

21:00 horas, na Delegação da Junta de 

Freguesia de Alcochete na Fonte da 

Senhora, nos termos do artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11, na sua 

atual redação. 
 
 
 
 
 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

============================= 
 

1 – Resumo diário de tesouraria do dia anterior. 
 
 

PAGAMENTOS 

============= 

 

2 – Pagamentos autorizados entre reuniões. 
 
 

ATAS 

===== 

 

3 – Ata da reunião ordinária realizada em 23 de maio de 2012. 
Ata da reunião de 6 de junho de 2012. 

 
 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

========================== 

 
 

4 – Isenção das taxas devidas pela ocupação da via pública para a instalação de uma 
roulotte durante as festas de S. João, a pedido da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Alcochete. 
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5 – Pedido de isenção das taxas devidas pela ocupação da via pública para a realização 
de duas vacadas, a pedido do Clube Taurino de Alcochete. 

 

6 – 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. 

 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

====================== 
 

7 – Ratificação do Despacho n.º 13/12 – 3.ª Alteração às Grandes Opções do Plano de 
2012 – PPI e AMR. 

 

8 – Ratificação do Despacho n.º 14/2012 – 3.ª Alteração ao Orçamento da Despesa 2012. 
 

9 – Repartição do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) para o ano 2013. 
 

10 – 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. 

 
 

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 

=============================== 
 

11 – “Beneficiação do Núcleo de Arte Sacra – Pintura Exterior da Igreja da Misericórdia” – 
Proc.º I-05/05 – Homologação do auto de recepção definitiva e cancelamento de 
garantia bancária e de depósito de garantia. 

 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

======================== 
 

12 – Constituição de Agrupamento de Escolas. 
 

13 – Alteração ao Mapa de Pessoal. 
 

14 – Autorização para recrutamento excecional. 
 

15 – Aceitação de doação. 
 

16 – Fracionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 1277058. 
 

17 – Fracionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 1281210. 
 

18 – Fracionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 1273154. 
 

19 – Fracionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 2779030. 
 

20 – Atribuição de Apoios Financeiros. 
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INFORMAÇÕES 

============= 
 

21  – Várias. 
 
 

Paços do Concelho de Alcochete, 18 de junho de 2012 
 

O Presidente da Câmara, 

 

 

Luís Miguel Franco (Dr.) 

 


