Deliberação n.º 028
Projeto de Obras n.º 218/2020 - Delfina Abreu Pereira Varela - Procedimento de Legalização
com Realização de Obras-------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade deferir o presente procedimento de legalização com realização
de obras de acordo com as informações prestadas pelos serviços técnicos.--------------------------Deliberação n.º 029
Processo de Obras n.º 219/2020 - Maria Fortunata Mendes Caldeira Castel-Branco Costa
Pinto - Projeto de Arquitetura------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o presente projeto de arquitetura de acordo com as
informações prestadas pelos serviços técnicos.---------------------------------------------------------------Deliberação n.º 030
Proposta para Abertura de Procedimento Concursal Comum para Recrutamento de Um
Assistente Operacional (Coveiro)--------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.----------------------------------------------Deliberação n.º 031
Proposta para Abertura de Procedimento Concursal Comum para Recrutamento de Um
Assistente Técnico (Desenhador de Construção Civil)------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.----------------------------------------------Deliberação n.º 032
Proposta para Emissão de Autorização Prévia Genérica Favorável à Assunção de
Compromissos Plurianuais-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.----------------------------------------------Deliberação n.º 033
Despacho n.º 11/2021 – Ratificação-----------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade ratificar o presente despacho e remeter o mesmo à Assembleia
Municipal para apreciação e eventual ratificação.------------------------------------------------------------Deliberação n.º 034
João Aurélio Raposo - Pedido de Isenção do Pagamento da Tarifa de Saneamento de Águas
Residuais----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade deferir o solicitado de acordo com a informação prestada pelos
serviços técnicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 035
Kilometer Low Cost, S.A. - Pedido de Licença de Utilização do Domínio Público para Posto de
Carregamento de Veículos Elétricos-----------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade deferir o pedido de licenciamento para ocupação do domínio
público para um posto de carregamento de veículos elétricos de acordo com as informações
prestadas pelos serviços técnicos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 036
Rui Teles Boudry Vacas de Carvalho - Pedido de Certidão Comprovativa em como o Prédio
Urbano sito na Rua dos Clérigos em Alter do Chão Localiza-se em Área de Reabilitação
Urbana
Deliberado por unanimidade certificar que o prédio urbano está implantado dentro da Área
de Reabilitação Urbana de acordo com as informações prestadas pelos serviços técnicos.--------

Deliberação n.º 037
Eduardo Rodrigues André - Pedido de Certidão de Isenção de Licenciamento - Prédio Urbano
sito na Rua do Mártir, n.º 7 em Chança------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade certificar que o prédio urbano é anterior à data de publicação do
Regime Jurídico do Licenciamento Municipal de Obras Particulares e isento de controlo prévio.

