Deliberação n.º 073
Processo de Obras 73/2020 - Ilustretriunfo, Lda., - Projeto de Alterações no Decorrer de
Obra----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o presente projeto de alterações no decorrer da obra de
acordo com as informações prestadas pelos serviços técnicos.-------------------------------------------Deliberação n.º 074
Proposta para Início de Procedimento por Hasta Pública para Atribuição das Lojas n.º 9 e 13
do Mercado Municipal----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.----------------------------------------------Deliberação n.º 075
Despacho n.º 53/2021 – Ratificação-----------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade ratificar o despacho n.º 53/2021 e remeter o mesmo à
Assembleia Municipal para apreciação e deliberação no que se refere à isenção do pagamento
de taxas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 076
Afetação de Área do Prédio sito na Rua do Lavadouro em Alter do Chão para Domínio
Público------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade remeter a presente informação à Assembleia Municipal para
apreciação e deliberação.------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 077
Enforce - Engenharia de Energia, S.A. - Pedido de Informação Prévia para Construção de
Central Fotovoltaica-------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o presente pedido de informação prévia de acordo com
as informações prestadas pelos serviços técnicos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 078
Cartório Notarial de Ponte de Sôr - Exercício do Direito de Preferência referente ao prédio
urbano sito na Rua de S. Francisco, n.º 1 em Alter do Chão---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência relativamente à alienação
do imóvel sito na Rua de S. Francisco n.º 1 na freguesia e concelho de Alter do Chão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 079
Joaquim Acácio Mendes Costa - Pedido de Certidão de Isenção de Licenciamento - Prédio
Urbano sito na Rua da Paz em Alter do Chão----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade certificar que a construção é anterior a 07 de agosto de 1951,
data de publicação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 080
Prédio Urbano sito na Rua 25 de Abril em Chança - Homologação de Auto de Vistoria---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade homologar o presente auto de vistoria e proceder de acordo
com a informação n.º 1109/2021 de 26 de março.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberação n.º 081
Resolução do Contrato de Arrendamento do Fogo sito no Largo do Bairro Novo, n.º 55 em
Cunheira---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade resolver o presente contrato de arrendamento do imóvel
propriedade do Município sito no Largo do Bairro Novo, n.º 55 na freguesia da Cunheira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 082
Secretária de Estado da Ação Social - Projeto Mapa no âmbito da Descentralização de
Competência no âmbito da Ação Social------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

