
Deliberação n.º 151 
Emissão de Certidão a comprovar que edificação é anterior a 07 de Agosto de 1951 / 
Joaquim Acácio Mendes Costa------------------------------------------------------------------------------------- 
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 152 
Apresentação dos Projetos de Engenharia e das Especialidades / Azinhaga do Telheiro nº 21/ 
Francisco Carlos Almeida do Nascimento e Oliveira--------------------------------------------------------- 
Deliberado por unanimidade licenciar a presente operação urbanística de acordo com as 
informações prestadas pelos serviços técnicos.---------------------------------------------------------------- 
 
Deliberação n.º 153 
Proposta para Cedência de Entradas Gratuitas na Sessão de Cinema Infantil de 04 de junho 
de 2021 – Ratificação------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 
O Senhor Presidente não participou na discussão e votação, tendo-se ausentado da sala por 
impedimento legal.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deliberação n.º 154 
Constituição da Comissão de Vistorias ao abrigo do disposto no nº2 do artigo 65.º do RJUE---- 
Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.----------------------------------------------- 
 
Deliberação n.º 155 
Constituição da Comissão prevista no artigo 87.º do RJUE------------------------------------------------ 
Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.----------------------------------------------- 
 
Deliberação n.º 156 
Proposta de Apoio Financeiro à Coletividade - Banda Municipal Alterense - Ano de 2021------- 
Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.----------------------------------------------- 
 
Deliberação n.º 157 
Apreciação e Eventual aprovação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Alter 
do Chão – PMEC-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberado por unanimidade concordar com a presente proposta e remeter a mesma à 
Assembleia Municipal para apreciação e eventual aprovação.--------------------------------------------- 
 
Deliberação n.º 158 
Associação Desportiva de Alter do Chão - Cedência do Pavilhão Multiusos para realização de 
Assembleia Geral------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberado por unanimidade ceder o Pavilhão Multiusos no dia 25 de junho, a partir das 
20h00, para que a Associação Desportiva de Alter possa realizar uma Assembleia Geral.---------- 
 
Deliberação n.º 159 
NEAA-Núcleo Empresarial da Região do Alto Alentejo - Cedência de Sala no dia 22 de Junho 
no Pavilhão Multiusos------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deliberado por unanimidade ceder uma sala, no dia 22 de junho pelas 20h30, ao Núcleo 
Empresarial do Alto Alentejo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



Deliberação n.º 160 
Comissão de Melhoramentos da Freguesia de Seda - Pedido de Apoio Financeiro – 
Ratificação--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de 09/06/2021. O Senhor Presidente da Câmara Municipal não participou na discussão e 
votação, tendo-se ausentado da sala por impedimento legal.--------------------------------------------- 
 


