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MUNICÍPIO DE ALCOCHETE 

 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
N.º 06 
Ordem do dia da reunião ordinária a 
realizar no dia 14 de março de 2012, pelas 
17:30 horas, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, 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. 
 
 

ATA 
==== 

 
3 – Ata da reunião ordinária realizada em 29 de fevereiro de 2012. 
 
 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
========================== 

 
4 – Processo PD.156/11 – Vistoria do prédio sito na Rua João de Deus, n.º 6, em Alcochete: 

— Ratificação da composição da comissão de vistoria; 
— Homologação do auto de vistoria. 
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5 – Processo OC.5/10 – Vistoria do prédio sito em Cercal de Baixo, Casal do Serrador, 
em S.Francisco: 

— Ratificação da composição da comissão de vistoria; 
— Homologação do auto de vistoria. 

 
 

RECURSOS FINANCEIROS 
====================== 

 
6 – Isenções e reduções de pagamento de taxas para o Movimento Associativo Concelhio 

durante o ano de 2012. 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
======================= 

 
7 – Alteração ao Regulamento do Cemitério de Alcochete. 
 
8 – Fracionamento do pagamento da dívida de ramal de esgoto – cliente n.º 1272088; 
 
9 – Fracionamento do pagamento da dívida de ramal de esgoto – cliente n.º 1273082; 
 
10 – Fracionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 2750419; 
 
11 – Fracionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 1279934; 
 
12 – Fracionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 1524773. 
 
13 – Atribuição de Apoios Financeiros. 
 
 

INFORMAÇÕES 
============= 

 
14 – Várias. 
 

Paços do Concelho de Alcochete, 12 de março de 2012 
 

O Presidente da Câmara, 

 

 

Luís Miguel Franco (Dr.) 


