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MUNICÍPIO DE ALCOCHETE 

 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
N.º 02 
Ordem do dia da reunião ordinária a 
realizar no dia 18 de janeiro 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 04 de Janeiro de 2011. 
 
 

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

4 – Terreno sito na rua do Cercal – S. Francisco, propriedade de Olívia Simões da Silva 
Pereira: 

 
1 – Execução coerciva de trabalhos de limpeza e desmatação do terreno/ressarcimento de 

custos; 
2 – Posse administrativa do terreno; 
3 – Notificação do interessado nos termos do CPA. 
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5 – Processo E-5/99 – Loteamento sito na Praia dos Moinhos em Alcochete: 
 
– 1 - Homologação do auto de vistoria e aprovação da receção definitiva das obras de 

urbanização tituladas pelo alvará n.º 1/2000; 
2 – Cancelamento de caução; 
3 – Notificação do interessado nos termos do CPA. 
 

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

 
6 – Alienação de sucata. 
 

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

 
7 – Atribuição de medalhas: Medalha D. Manuel I e Medalha Municipal de Bons Serviços. 
 
8- Moção “Adequação da oferta da rede de transportes coletivos e simplificação do sistema 

tarifário da Área Metropolitana de Lisboa” 
 
9 – Fraccionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 1273509. 
 
10 – Fraccionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 1283177. 
 
11 – Fraccionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 1280449. 
 
12 – Fraccionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 1282541. 
 
13 – Fraccionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 2851676. 
 
14 – Fraccionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 1986618. 
 
15 – Fraccionamento do pagamento da dívida de consumo de água – cliente n.º 2823728. 
 
16 – Atribuição de apoios financeiros. 
 
 

INFORMAÇÕES 
============= 

 
17 – Várias. 
 

 
Paços do concelho de Alcochete, 16 de Janeiro de 2012 

 
O Presidente da Câmara, 

 

Luís Miguel Franco (Dr.) 


