Deliberação n.º 001
Processo de Obras n.º 7/2017 - Quintas e Moreira, Lda.- Projeto de Alterações no Decorrer
da Licença---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade deferir o presente projeto de alterações no decorrer da licença
de obras de acordo com a informação prestada pelos serviços técnicos.------------------------------Deliberação n.º 002
Constituição do Fundo de Maneio do Gabinete de Apoio à Presidência------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o fundo de maneio do Gabinete de Apoio à Presidência.Deliberação n.º 003
Constituição do Fundo de Maneio para a Unidade Orgânica Flexível de Administração Geral,
Cultura e Desporto e Unidade Orgânica Flexível de Educação e Ação Social-------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o fundo de maneio para a Unidade Orgânica Flexível de
Administração Geral, Cultura e Desporto e Unidade Orgânica Flexível de Educação e Ação
Social. A Senhora Vice-Presidente não participou na discussão e votação, tendo-se ausentado
da sala por impedimento legal.------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 004
Constituição do Fundo de Maneio da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens----------------Deliberado por unanimidade aprovar o fundo de maneio da Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 005
Francisco Meira Amador - Pedido de Autorização para Operação de Emparcelamento Prédios Rústicos sitos na Freguesia de Alter do Chão------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente operação de emparcelamento simples de
acordo com as informações prestadas pelos serviços técnicos.-------------------------------------------Deliberação n.º 006
Vera Mónica Pires Cipriano Miranda dos Reis - Pedido de Certidão de Isenção de
Licenciamento - Prédio Urbano sito na Rua do Forno n.º 21 em Alter Pedroso – Ratificação---Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal
de 18/12/2020. O Senhor Presidente da Câmara Municipal não participou na discussão e
votação, tendo-se ausentado da sala por impedimento legal.--------------------------------------------Deliberação n.º 007
Maria José Mendes Cadeira Castel-Branco Velasco - Pedido de Certidão de Isenção de
Licenciamento - Prédio Urbano sito na Herdade do Vale da Aberta na Freguesia de Seda------Deliberado por unanimidade certificar que a construção em causa é anterior a 07 de agosto
de 1951 de acordo com as informações prestadas pelos serviços técnicos.---------------------------Deliberação n.º 008
Catarina Tita Lopes Sousa Sancho - Pedido de Certidão de Isenção de Licenciamento - Prédio
Urbano sito na Rua do Norte n.º 13 em Alter do Chão-----------------------------------------------------Deliberado por unanimidade certificar que a construção em causa é anterior a 07 de agosto
de 1951 de acordo com as informações prestadas pelos serviços técnicos. O Senhor Vereador
Hélder Sancho não participou na discussão e votação tendo-se ausentado da sala por
impedimento legal.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberação n.º 009
Atualização da Tabela Geral de Preços Municipais para 2021-------------------------------------------Deliberado por unanimidade não atualizar os valores da Tabela Geral de Preços Municipais.---Deliberação n.º 010
Atualização da Tabela Geral de Taxas Municipais para 2021---------------------------------------------Deliberado por unanimidade não atualizar os valores da Tabela Geral de Taxas Municipais.----Deliberação n.º 011
Plano de Contingência COVID para o Pavilhão Municipal de Alter do Chão--------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Contingência COVID para o Pavilhão
Municipal de Alter do Chão.----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 012
Maria Leal da Costa - Propostas para Conceção e Execução de Memorial ao Senhor Francisco
da Silva Barbudo------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade remeter o presente assunto à Assembleia Municipal para se
pronunciar relativamente às soluções propostas dado que não há unanimidade por parte do
Executivo Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 013
Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão - Pedido de Apoio Financeiro – Ratificação-------Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal
de 16/12/2020 para atribuição de um apoio no valor de 25.000,00€. O Senhor Presidente da
Câmara Municipal não participou na discussão e votação, tendo-se ausentado da sala por
impedimento legal.---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 014
Processo de Obras n.º 189/2020 - Maria Antónia Pereira Beirão - Pedido de Legalização sem
Realização de Obras--------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade deferir o presente pedido de legalização sem realização de
obras de acordo com as informações prestadas pelos serviços técnicos.-----------------------------Deliberação n.º 015
Processo de Obras n.º 61/2020 - António Sequeira Mendes, Lda. - Deliberação Final do
Pedido de Licenciamento-------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade deferir o presente processo de obras de acordo com as
informações prestadas pelos serviços técnicos.--------------------------------------------------------------Deliberação n.º 016
Proposta para Nomeação da Comissão para a Hasta Pública de Concessão do Direito de
Exploração do Restaurante das Piscinas em Alter do Chão-----------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.---------------------------------------------Deliberação n.º 017
Proposta para Adjudicação do Lote M9 sito no Loteamento Municipal denominado "Zona
Sul/Poente"------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta adjudicando o lote M9 do
Loteamento Municipal denominado ‘Zona Sul/Poente’ a Filipe Miguel Pereira Ramalho pelo
valor de € 21.210,00.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberação n.º 018
Proposta para Manifestação de Intenção de Adjudicação ou de Não Adjudicação da Sucata
Alienada em Hasta Pública-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta e auto de arrematação que lhe
está anexado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 019
Desvinculação do Município da Associação de Desenvolvimento Integrado - Terras do
Condestável------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade enviar o presente processo à Assembleia Municipal para
apreciação e deliberação.------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 020
Cristina Maria Conceição - Pedido de Certidão de Demolição de Construção Isenta de
Controlo Prévio - Prédio Urbano sito no Largo Fontes Pereira de Melo n.º 16 em Cunheira----Deliberado por unanimidade emitir certidão a certificar que a demolição da construção em
causa foi anterior à data de publicação do Regime Jurídico do Licenciamento Municipal de
Obras Particulares de acordo com as informações prestadas pelos serviços técnicos.-----------Deliberação n.º 021
Ilda Gonçalves Ferreira Duarte - Pedido de Certidão de Destaque - Prédio Rústico inscrito sob
n.º 131 (atual 143) Seção B da Freguesia de Cunheira-----------------------------------------------------Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável ao requerido.---------------------------------Deliberação n.º 022
Prédio Urbano sito na Rua do Norte em Alter do Chão - Homologação de Auto de Vistoria----Deliberado por unanimidade homologar o presente auto de vistoria. O Senhor Vereador
Hélder Sancho não participou na discussão e votação tendo-se ausentado da sala por
impedimento legal.--------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 023
Projeto de Valorização do Largo 12 Melhores de Alter do Chão – Ratificação-----------------------Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal
de 08/01/21, aprovando o presente projeto de acordo com as informações prestadas pelos
serviços técnicos. O Senhor Presidente da Câmara Municipal não participou na discussão e
votação, tendo-se ausentado da sala por impedimento legal.-------------------------------------------Deliberação n.º 024
Projeto de Enquadramento Paisagístico da Entrada Poente do Aglomerado de Alter do ChãoDeliberado por unanimidade aprovar o presente projeto de acordo com as informações
prestadas pelos serviços técnicos.-------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 025
Royal Itinerary Bus Company, Unipessoal, Lda. - Pedido de Utilização de Paragem em Serviço
Expresso-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável ao pedido apresentado pela Royal
Itinerary Bus Company, Unipessoal, Lda.----------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 026
Relatório Final no âmbito do Processo Disciplinar n.º 1/2020--------------------------------------------

Após votação por escrutínio secreto foi deliberado aplicar a pena de suspensão disciplinar
pelo período de 60 dias de acordo com o previsto no artigo 181.º, n.º 4 da LTFP e com as
consequências previstas no artigo 182.º, n.º 2 da LTFP.---------------------------------------------------Deliberação n.º 027
M.A. Silva - Proposta para Aquisição dos Lotes 12 e 14 da Zona Industrial da Tapada do LagoDeliberado por unanimidade aprovar o valor de 3,00€/m2 para a alienação dos lotes 12 e 14
do Loteamento da Zona Industrial de Alter do Chão, de acordo com o previsto no artigo 5 A
do Regulamento de Alienação dos Lotes da Zona Industrial.----------------------------------------------

