Deliberação n.º 094
Pedido de Certidão a atestar que edificação é anterior a 07 de Agosto de 1951-------------------Deliberado por unanimidade certificar que a construção é anterior a 07 de agosto de 1951 de
acordo com os pareceres emitidos pelos serviços técnicos.-----------------------------------------------Deliberação n.º 095
Apreciação e eventual aprovação de projeto de alterações no decorrer do alvará de licença
de obras / FBO AGROPECUÁRIA, LDA---------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o projeto de alterações no decorrer do alvará de licença
de obras de acordo com os pareceres técnicos.---------------------------------------------------------------Deliberação n.º 096
Apreciação e eventual aprovação de processo de obras / João Carlos da Silva Marques--------Deliberado por unanimidade deferir o presente processo de obras de acordo com as
informações prestadas pelos serviços técnicos.---------------------------------------------------------------Deliberação n.º 097
Proposta de Acordo de Cooperação para a Instalação de Espaços de Teletrabalho/Coworking
no Interior – Ratificação--------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta e ratificar a outorga do acordo de
colaboração pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal que não participou na discussão e
votação, tendo-se ausentado da sala por impedimento legal.--------------------------------------------Deliberação n.º 098
Proposta de Protocolo de Cooperação para Implementação de uma Comunidade de Energia
Renovável na Sub-Região do Alto Alentejo – Ratificação--------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta e ratificar a outorga do protocolo
de cooperação por parte do Senhor Presidente da Câmara Municipal que não participou na
discussão e votação, tendo-se ausentado da sala por impedimento legal.-----------------------------Deliberação n.º 099
Secretária de Estado da Ação Social - Projeto Mapa no âmbito da Descentralização de
Competência no âmbito da Ação Social------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade informar que, oportunamente, o Município de Alter do Chão já
informou que não pretende exercer competências na área social para o ano 2021.----------------Deliberação n.º 100
Código D’Aventura Associação - Pedido de Autorização para Utilização de Caminhos Públicos
na Realização de Evento de Testes de Viaturas Todo-o-Terreno- Shakedown Código
d`Aventura-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade informar que os caminhos assinalados estão sob a jurisdição da
Freguesia de Alter do Chão, à exceção do Estradão do Monte Redondo que é municipal e ao
qual não é autorizado que seja usado para o solicitado.----------------------------------------------------Deliberação n.º 101
Apreciação e eventual ratificação do Despacho nº71/2021----------------------------------------------Deliberado por unanimidade ratificar o presente despacho. O Senhor Presidente da Câmara
Municipal não participou na discussão e votação tendo-se ausentado da sala por impedimento
legal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberação n.º 102
Apreciação e deliberação final do Pedido de transmissão de Licença de Táxi / Maria
Margarida Gaspar Diogo Bragança------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade manter a intenção de indeferir, após a audiência de
interessados, de acordo com a informação jurídica prestada pelo Advogado Avençado.----------Deliberação n.º 103
Apreciação e eventual adjudicação da Loja 9 do Mercado Municipal----------------------------------Deliberado por unanimidade adjudicar a loja n.º 9 do Mercado Municipal a Ana Cláudia Tita
Ribeiro pelo valor de 130,00€.-------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 104
Apreciação e deliberação do Calendário de Colheita de Sangue para 2022--------------------------Deliberado por unanimidade concordar com a data proposta pela Associação de Dadores
Benévolos de Sangue de Portalegre.------------------------------------------------------------------------------

