
Deliberação n.º 064 

Processo de Obras n.º 190/2020 - João Luis da Cruz - Procedimento de Legalização Sem 

Realização de Obras-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade deferir o procedimento de legalização sem realização de obras e 

certificar que o prédio está inserido na área do Plano de Pormenor de Cunheira e corresponde 

ao lote n.º 13 de acordo com as informações prestadas pelos serviços técnicos.--------------------- 

 

Deliberação n.º 065 

Proposta para Designação do Fiscal Único da Empresa Águas do Alto Alentejo, E.I.M.,S.A.- 

Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta e remeter a mesma à Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Deliberação n.º 066 

Eduardo Augusto Serralheiro Martinho - Pedido de Certidão de Isenção de Licenciamento 

- Prédio Urbano sito na Rua de S. Marcos, 32 em Chança----------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade certificar que o imóvel tem construção anterior à data de 

publicação do R.J.L.M.O.P. pelo que está isenta de controlo prévio de acordo com as 

informações técnicas.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Deliberação n.º 067 

João Augusto Gonçalves Correia - Pedido de Certidão de Isenção de Licenciamento - 

Prédio Urbano sito na Rua dos Barreirinhos, 43 em Cunheira----------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade certificar que a construção é anterior a 07 de agosto de 1951 de 

acordo com as informações prestadas pelos serviços técnicos.-------------------------------------------- 

 

Deliberação n.º 068 

Setor de Ação Social - Proposta para Atribuição de Donativo à Cruz Vermelha Portuguesa- 

Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 2.500,00€ de acordo com a 

informação prestada pelos serviços técnicos.-------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação n.º 069 

Carlos Pedro Martins Capão - Pedido de Alteração de Titularidade de Contrato de 

Arrendamento - Prédio Urbano sito na Rua D. Francisco Garcia Mendes, 2 em Alter do 

Chão------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberado por unanimidade averbar o contrato de arrendamento a favor do requerente, 

notificando-o que, num futuro próximo, a tipologia do fogo terá de ser adequada ao facto de o 

seu agregado familiar ser constituído por uma só pessoa.--------------------------------------------------- 

 

 

 



Deliberação n.º 070 

Ata da Décima Terceira Reunião da Comissão Municipal de Trânsito de Alter do Chão------ 

Deliberado por unanimidade aprovar os pontos um, dois, quatro, cinco e seis da reunião de 24 

de fevereiro de 2021 da Comissão Municipal de Trânsito.--------------------------------------------------- 

 

Deliberação n.º 071 

Diocese de Portalegre-Castelo Branco- Proposta de Renovação do Protocolo de 

Colaboração Técnica, Científica e Financeira para a Salvaguarda e Valorização do 

Património da Diocese-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberado por unanimidade renovar o protocolo de colaboração técnica, científica e financeira 

para a salvaguarda e valorização do património da Diocese de Portalegre-Castelo Branco.------- 

 

Deliberação n.º 072 

Paulo Canarias, Sónia Correia Marques e Francisco António Correia Martins - Pedido de 

Atribuição de Habitação Temporária---------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade atribuir a moradia sita na Rua Luís de Camões, n.º 9, tipologia T3 

aos Senhores Paulo Canarias, Sónia Correia e Francisco Correia Martins pelo prazo de um ano 

e com uma renda mensal de 100,00€ (cem euros).------------------------------------------------------------ 

 


