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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Contrato de parceria entre a Câmara Municipal de Alfândega da Fé, a Câmara 

Municipal de Vila Flor e a DGADR-Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural – Aproveitamento Hidroagrícola da Barragem do Cerejal e do Alteamento da 
Barragem da Burga – Ratificação; 

Deliberado ratificar o contrato de parceria referido 

2. Contrato de parceria entre a Câmara Municipal de Alfândega da Fé, a Câmara 

Municipal de Vila Flor e a DGADR-Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural – Ampliação do Bloco Norte do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da 
Vilariça – Ratificação; 

Deliberado ratificar o contrato de parceria referido 

3. Pedido de perdão de dívida pelo serviço de Fornecimento de água por parte do 

Centro Social Paroquial de Sambade; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da prescrição da dívida da água por parte do 
Centro Social e Paroquial de Sambade, devidamente identificada na informação da DJRH 
datada de 30-10-2019 e deliberou aprovar a anulação da receita virtual referente à lista de 
recibos referida na mesma informação, bem como o perdão dos juros de mora e execuções 
fiscais devidas. 

4. Setor de Gestão Urbanística - processo IapE.1/19 – PP.70/19 - Aprovação do 

Projeto Base (arquitetura) relativo à nova versão da operação urbanística designada 
«Reconstrução e Ampliação do edifício “Lagar d’El Rei”», em Alfândega da Fé, 
promovida pelo Município de Alfândega da Fé no âmbito de candidatura NORTE 2020 
(28-2018-04) - para RATIFICAÇÃO do despacho de urgência proferido pelo Sr. 
Presidente da Câmara em 14/11/2019 (competências próprias da Câmara Municipal 
CM-09 e CM-10); 

Deliberado ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara através de 
despacho proferido em 14-11-2019, que aprovou o projecto base da operação urbanística 
referida, sob um condicionalismo, nos termos e de acordo com a informação da DUA datada 
de 13-11-2019. 

5- Setor de Gestão Urbanística - processo LE.138/84 – LOE.260/19 - Aprovação do 

projeto de arquitetura associado ao pedido de licenciamento da obra de ampliação de 
um edifício preexistente, destinando-se a “Indústria”, composta por 2 pisos, para 
legalização do piso em cave da edificação preexistente (rés do chão destinado a 
“Habitação” / cave destinada a “Indústria”), e para legalização graciosa das 
edificações anexas, construídas ao longo dos anos (antes da vigência do 1.º PDM), 
todos sitos em "Chão", freguesia de Alfândega da Fé, requerido por Carolino Alfredo 
Cancela - para CONHECIMENTO (competência delegada no Presidente da Câmara 
VU.03); 

Tomado conhecimento 

6- Proposta de Regulamento de Apoio ao Ensino Superior; 

Deliberado, nos termos do disposto no art. 33.º/1, k), do RJAL, em anexo à Lei 75/2013, de 12 
de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a presente proposta de 
Regulamento de Apoio ao Ensino Superior, com as seguintes alterações: 
-Excluir o período de 2 anos de obrigatoriedade de residência no Concelho; 
- Estabelecer como condição a residência no Concelho, sendo exigido como prova o 
domicílio fiscal, bem como a declaração da Junta de Freguesia. 

7- Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – Remodelação e Requalificação – 

1ª Fase – Auto de Medição nº 1. 

Deliberado ratificar o Auto de Medição nº 1 referente à obra de Remodelação e Requalificação 
da Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – 1ª Fase, no valor de 14 744,92€. 
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