
 

 

 

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE 

Câmara Municipal 

 

 

Reunião ordinária n.º 15/2013 

Ordem do dia da reunião ordinária a realizar no dia 31 de julho de 2013, 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. 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

A.PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

B.ORDEM DO DIA: 

1. Resumo diário da tesouraria. 

2. Pagamentos autorizados entre reuniões. 

3. Aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 17 de julho de 2013. 

4. Assuntos propostos pelo presidente e vereação: 

4.1 Proc.º PD.19/12 – Alberto Diogo Gonçalves da Conceição – Projeto de 

decisão de emissão de parecer relativo ao aumento de número de compartes 

(apresentado pelo senhor vice-presidente). 

4.2 Proc.º PD.29/13 – Homologação do auto de vistoria do prédio sito na 

alameda da Fonte, n.º 13, Alcochete /Determinação da notificação do requerente 

e demais interessados, nos termos do artigo 4.º do RJUE/Advertência do 

requerente e demais interessados nos termos do artigo 492.º do Código Civil 

(apresentado pelo senhor vice-presidente). 

4.3 Proc.º PD.50/12 – José Rodrigues e Alzira da Encarnação da Silva 

Rodrigues – Projeto de decisão de emissão de parecer relativo ao aumento de 

número de compartes (apresentado pelo senhor vice-presidente). 
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4.4 a) Homologação do auto de vistoria para a receção parcial e provisória das 

obras de urbanização associadas alvará de obras de construção n.º 

22/2011; 

b) Redução da caução relativa à execução das obras de urbanização 

associadas alvará de obras de construção n.º 22/2011 (apresentado pelo 

senhor vice-presidente). 

4.5 a) Pedido de devolução do depósito de caução relativa à execução das 

obras de urbanização do alvará de loteamento n.º 1/2009; 

b) Reforço da caução relativa à execução das obras de urbanização do 

alvará de loteamento n.º 1/2009 e do alvará de loteamento n.º 2/2010 

(apresentado pelo senhor vice-presidente). 

4.6 Proc.º LE.076.07 – Receção parcial provisória das obras de urbanização 

tituladas pelo alvará de construção n.º 10/2011 – Redução do valor da caução 

das obras de urbanização (apresentado pelo senhor vice-presidente). 

4.7 Prolongamento de horário de encerramento dos estabelecimentos de 

restauração e bebidas durante o período das festas do Barrete Verde e das 

Salinas entre os dias 9 e 15 de agosto (apresentado pelo senhor vice-

presidente). 

4.8 Plano de Coordenação para as Festas do Barrete verde e das Salinas 

(apresentado pelo senhor vice-presidente). 

4.9 Doação de equipamentos de proteção individual (23 capacetes Gallet F1) à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete (apresentado 

pelo senhor vice-presidente). 

4.10 Regulamento de Funcionamento do Conselho Coordenador de Avaliação 

(apresentado pelo senhor vereador Paulo Alves Machado). 

4.11 Nomeação de representantes do município no Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas de Alcochete (apresentado pelo senhor vereador Paulo 

Alves Machado). 
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4.12 Fracionamento do pagamento de consumo de água – cliente n.º 1269960 

(apresentado pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro). 

4.13 Fracionamento do pagamento de consumo de água – cliente n.º 3207982 

(apresentado pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro). 

4.14 Fracionamento do pagamento de consumo de água – cliente n.º 1274334 

(apresentado pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro). 

5. Atribuição de apoios financeiros. 

6. Informações. 

 

Paços do Concelho de Alcochete, 29 de julho de 2013 

 

O Vice-Presidente da Câmara, 

 

 

José Luís dos Santos Alfélua 


