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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 08/10/2019 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Reabilitação e Reconstrução da Casa Arcebispo D. José de Moura – anulação da 

deliberação tomada na reunião de câmara de 27-08-2019; 

Deliberado anular a deliberação tomada na reunião de câmara de 27-08-2019, que ratificou a 
decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara em regime de substituição, em 14-08-2019. 

2. Reabilitação e Reconstrução da Casa Arcebispo D. José de Moura - aprovação 

das peças procedimentais e abertura do procedimento; 

Deliberado aprovar as peças procedimentais e as propostas constantes no ponto 5 da 
informação da DO, datada de 03-10-2019, com registo nº 8296/19 e que seja promovido o 
desencadeamento do Concurso Público sem publicação de anúncio no JOUE, de acordo com a 
alínea c) do art. 16º e alínea b) do art. 19º do CCP, na sua actual redação, com preço base de 
576 173,56 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

3. Setor de Gestão Urbanística - processo LU.2/04 – ROU.226/19 - Deferido o 

pedido de “Receção Definitiva das Obras de Urbanização” sitas em “Vale do Abade”, 
Alfândega da Fé, relativas ao Título de Obras de Urbanização n.º 1/2011 --- para 
CONHECIMENTO (competência delegada no Presidente da Câmara em regime de 
substituição VU.23); 

Tomado conhecimento 

4. Setor de Gestão Urbanística - processo LU.2/04 – ROU.226/19 - Deferido o 

pedido de "Libertação da Caução” das obras de urbanização sitas em “Vale do 
Abade”, Alfândega da Fé, relativas ao Título de Obras de Urbanização n.º 1/2011 --- 
para CONHECIMENTO (competência delegada no Presidente da Câmara em 
regime de substituição VU.23); 

Tomado conhecimento 

5- Setor de Gestão Urbanística - processo PC.46/19 – CPR.244/19 - Emissão de 

parecer favorável quanto constituição de compropriedade / fracionamento de 37 
prédios rústicos (sitos na União das Freguesias de Gebelim e Soeima, e na 
freguesia de Sambade), requerido por José Manuel dos Santos --- para 
CONHECIMENTO (competência delegada no Presidente da Câmara em regime de 
substituição VU.44); 

Tomado conhecimento 

6- Setor de Gestão Urbanística - processo PC.49/19 – CPR.248/19 - Emissão de 

parecer favorável quanto constituição de compropriedade / fracionamento de prédios 
rústicos (artigo n.º 2756 - união Freguesias de Eucísia, Gouveia e Valverde), 
requerido por Ismael Antero Jacob --- para CONHECIMENTO (competência 
delegada no Presidente da Câmara em regime de substituição VU.44); 

Tomado conhecimento 

7- Renovação do Cartão Municipal Sénior nº 46, identificado com o NIPG 6509/19; 
Deliberado autorizar a renovação do Cartão Municipal Sénior nº 46. 

8- Setor de Ordenamento do Território - Determinada a Abertura do Procedimento 

de Classificação da “Casa do Adro” (Alfândega da Fé) com a categoria de 
monumento e com a gradução de Imóvel de Interesse Municipal, e a definição 
simultânea da respetiva Zona Geral de Proteção (ZGP) --- para RATIFICAÇÃO 
(competência da Câmara Municipal, nos termos do artigo 33.º-1-t) da Lei n.º 
75/2013, conjugada com o artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 308/2009 e com a Lei n.º 

Deliberado ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 
despacho proferido em 27-09-2019 que determinou a abertura do Procedimento de 
Classificação da “Casa do Adro” com a categoria de monumento e com a graduação de Imóvel 
de Interesse Municipal e a definição simultânea da respectiva Zona Geral de Proteção. 
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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 
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