Deliberação n.º 038
Processo de Obras n.º 186/2020 - José Gabriel Coelho Almeida - Procedimento de
Legalização sem Realização de Obras---------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o presente procedimento de legalização sem realização
de obras de acordo com a informação prestada pelos serviços técnicos.------------------------------Deliberação n.º 039
Processo de Obras n.º 2/2021 - João Carlos da Silva Marques - Projeto de Arquitetura----------Deliberado por unanimidade aprovar o presente projeto de arquitetura de acordo com as
informações prestadas pelos serviços técnicos.---------------------------------------------------------------Deliberação n.º 040
Proposta para Aumento do Capital Social 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 para apreciação e deliberação.----------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 041
Proposta para Abertura de Conta Bancária destinada à Operação "Censos 2021"-----------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.----------------------------------------------Deliberação n.º 042
Proposta para Abertura de Conta Bancária no âmbito da Transferência de Competência no
Domínio do Estacionamento Público----------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.----------------------------------------------Deliberação n.º 043
Proposta para Adjudicação Definitiva no âmbito da Hasta Pública para Alienação de Sucata--Deliberado por unanimidade adjudicar o lote A à firma RSA, S.A. pelo valor de 1,10€/kg e o
lote B à firma Portus Alacer, Unipessoal, Lda. pelo valor de 0,49€/kg.----------------------------------Deliberação n.º 044
Proposta para Atribuição de Apoio Financeiro à Comissão de Melhoramentos da Freguesia
de Seda------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.----------------------------------------------Deliberação n.º 045
Proposta para Aprovação do "Mapa de Fluxos de Caixa" referente à Gerência de 2020---------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta e remeter a mesma à Assembleia
Municipal para apreciação e deliberação.----------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 046
Proposta referente à 1ª Revisão ao Orçamento e Plano de Investimentos---------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta e remeter a mesma à Assembleia
Municipal para apreciação e deliberação.----------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 047
Proposta para Manifestação de Intenção de Adjudicação ou Não Adjudicação referente ao
Procedimento por Hasta Pública para a Concessão do Direito de Exploração do Restaurante
das Piscinas------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.-----------------------------------------------

Deliberação n.º 048
Constituição do Fundo de Maneio da Unidade Orgânica Flexível de Obras, Urbanismo e
Serviços Urbanos-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o fundo de maneio da UOFOUSU.------------------------------Deliberação n.º 049
José Jorge Barrela - Pedido de Certidão de Isenção de Licenciamento - Prédio Urbano sito na
Rua do Brasil n.º 20 em Alter do Chão--------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade certificar que o imóvel é anterior a 07 de agosto de 1951 de
acordo com as informações prestadas pelos serviços técnicos.-------------------------------------------Deliberação n.º 050
Joaquim Acácio Mendes Costa - Pedido de Certidão de Isenção de Licenciamento - Prédio
Urbano sito na Rua dos Pedreiros n.º 5 e 7 em Alter do Chão – Ratificação-------------------------Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal
de 09/02/2021. O Senhor Presidente da Câmara Municipal não participou na discussão e
votação, tendo-se ausentado da sala por impedimento legal.--------------------------------------------Deliberação n.º 051
Plano de Contingência COVID-19 para o Mercado Municipal Coberto de Alter do Chão---------Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Contingência COVID-19 para o Mercado
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 052
Denúncia do Contrato de Cedência de Sala no Pólo da Universidade de Évora celebrado com
a Associação de Desenvolvimento Integrado - Terras do Condestável--------------------------------Deliberado por unanimidade denunciar o contrato de cedência de uma sala sita no Pólo da
Universidade de Évora em Alter do Chão à ADI-TC.----------------------------------------------------------Deliberação n.º 053
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alter do Chão – Auditoria-----------------Deliberado por unanimidade tomar conhecimento da auditoria e na eventualidade de, em
consequência desta auditoria, haver participação criminal junto do Ministério Público, o
Município de Alter do Chão deverá neste caso constituir-se como assistente no competente
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 054
Processo de Obras n.º 197/2020 - Gheorghe Coman - 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 055
Proposta para Orçamentação e Gestão de Despesas com Pessoal em 2021 - 1.ª Alteração-----Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta e remeter a mesma à Assembleia
Municipal para apreciação e deliberação.----------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 056
Proposta para Alteração do Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação da
Câmara Municipal de Alter do Chão-----------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.-----------------------------------------------

Deliberação n.º 057
Proposta de Versão Final do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios-----------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta e remeter a mesma à Assembleia
Municipal para apreciação e deliberação.----------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 058
Versão Final do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território de Alter do Chão
(REOT)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade remeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal o
presente Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território.--------------------------------------Deliberação n.º 059
Homologação de Auto de Vistoria - Prédio Urbano sito no Largo Barreto Caldeira, 1, 3 e 5 em
Alter do Chão----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade notificar os interessados para procederem à realização de obras
de conservação de acordo com o auto de vistoria.-----------------------------------------------------------Deliberação n.º 060
Homologação de Auto de Vistoria - Prédio Urbano sito na Estrada Municipal 534 em Alter do
Chão----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade notificar os interessados para procederem à realização de obras
de conservação de acordo com o auto de vistoria.-----------------------------------------------------------Deliberação n.º 061
Projeto de Execução de Requalificação de Habitação Social na Vila de Alter do Chão –----------Ratificação--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal
de 25/02/2021. O Senhor Presidente da Câmara Municipal não participou na discussão e
votação tendo-se ausentado da sala por impedimento legal.---------------------------------------------Deliberação n.º 062
Maria Margarida Gaspar Diogo Bragança - Pedido de Transmissão da Licença de Táxi n.º
6/2003-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade manifestar a intenção de indeferir o presente pedido de acordo
com as informações prestadas.------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 063
Nota de Repúdio e Esclarecimento------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o presente repúdio.-------------------------------------------------

