
 

 

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE 

Câmara Municipal 

 

 

Reunião ordinária n.º 13/2013 

Ordem do dia da reunião ordinária a realizar no dia 3 de julho de 2013, pelas 21:00 

horas, na sede da Junta de Freguesia de S. Francisco, 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 19 de junho de 2013. 

4. Assuntos propostos pelo presidente e vereação: 

4.1 Submissão a apreciação e discussão pública dos projetos dos regulamentos 

municipais do regime de ocupação do espaço público e de afixação e inscrição 

de publicidade; do regime de exercício de atividades previstas no Decretos-Lei 

n.º 310/2002, de 18 de dezembro; dos horários de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais; de instalação e funcionamento de recintos de 

espetáculos e divertimentos públicos; do exercício de venda ambulante e sobre 

a instalação, exploração e funcionamento dos estabelecimentos de alojamento 

local (apresentado pelo senhor presidente). 

4.2 Cedência do terrado e isenção de pagamento de taxas à Associação das 

Festas Populares do Samouco (apresentado pelo senhor presidente). 

4.3 3.ª Alteração às Grandes Opções do Plano de 2013 – Atividades Mais 

Relevantes e Plano Plurianual de Investimentos (apresentado pelo senhor 

presidente). 

4.4 4.ª Alteração ao Orçamento da Despesa de 2013 (apresentado pelo senhor 

presidente). 
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4.5 Prolongamento de horário de encerramento dos estabelecimentos de 

restauração e bebidas durante o período das Festas Populares do Samouco a 

decorrer entre os dias 12 e 17 de julho (apresentado pelo senhor presidente). 

4.6 Plano de Coordenação para as Festas Populares de Samouco (apresentado 

pelo senhor presidente). 

4.7 2.ª Adenda ao Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Alcochete 

e a CERCIMA – Ratificação (apresentado pelo senhor vereador Paulo Alves 

Machado). 

4.8 “Arranjo Paisagístico da Quinta da Caixeira” – Proc.º I-04/07 – Homologação 

do Auto de Receção Definitiva e devolução de depósitos de garantia e valor 

retido (apresentado pelo senhor vereador Jorge Giro). 

4.9 Protocolo de Colaboração de Recolha Seletiva e Encaminhamento dos 

Óleos Alimentares Usados – OAU (apresentado pelo senhor vereador Jorge 

Giro). 

4.10 Taxa de Gestão de Resíduos – TGR (apresentado pelo senhor vereador 

Jorge Giro). 

5. Atribuição de apoios financeiros. 

6. Informações. 

 

 

Paços do Concelho de Alcochete, 1 de julho de 2013 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

Luís Miguel Franco (Dr.) 


