
 

Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal 
 

 
 
 

  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA (DAF) 

 

 
  

 
PG.01_PROC.07_IMP.00  DAF │   SECÇÃO DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 1 de 2 
 
 

 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/01/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Proposta de afectação de despesas com pessoal para o ano de 2020; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a proposta de afectação de despesas com o pessoal 
para o ano de 2020, apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 13-01-2020, 
registada na aplicação do Atendimento e Expediente, da Medidata, sob o nº 265 (2020) e que 
ficará transcrita na ata da RC 

2. Pedido de indemnização por danos em veículo – Carlos Artur dos Santos Diogo; 
RETIRADO DA ORDEM DO DIA 

3. Reabilitação e Reconstrução – Casa Arcebispo D. José de Moura - Relatório 

preliminar e audiência prévia - para ratificação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
através de despacho proferido em 20-12-2019 que autorizou o júri do procedimento da 
referida empreitada, a realizar a respetiva audiência prévia, nos termos das disposições 
constantes na nona alteração ao código dos contratos públicos aprovada pelo decreto-lei n.º 
111-b/ 2017, de 31 de agosto, de acordo com o artigo 147.º; 

4. Pedido de indemnização por cedência de terreno por parte de Manuel dos Santos 

Neto, de Gebelim; 

Uma vez que houve dúvidas quanto a algumas questões, o assunto foi RETIRADO DA 
ORDEM DO DIA. 

5. Agrupamento de Entidades Adjudicantes - Abertura de procedimento para o 

fornecimento de energia elétrica e gás natural - aprovação das peças procedimentais; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar as peças procedimentais do “Concurso Público 
Internacional para o Fornecimento de Energia Elétrica e Gás Natural para as instalações dos 
municípios da CIM-TTM, anexas ao e-mail registado na aplicação do Atendimento e 
Expediente, da Medidata, sob o nº 188 (2020). 

6- Implementação de um Lago Natural no âmbito do projecto “LIFE CLIMATE 

CHANGE ADAPTATION” - Auto de Medição Nº 1 TN – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Auto de Medição nº 1 TN da empreitada 
IMPLEMENTAÇÃO DE UM LAGO NATURAL no âmbito do projecto “LIFE CLIMATE CHANGE 
ADAPTATION” 

7- Setor de Gestão Urbanística – I(ap) E.3/19 – PP.285/19 – Operação Urbanística 

promovida pelo Município: “Reservatório de Gebelim (combate a incêndios)” - para 
RATIFICAÇÃO (competência da Câmara Municipal); 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
através de despacho proferido em 20-12-2019, que emitiu parecer prévio favorável 
condicionado, nos termos e de acordo com a informação da DUA datada de 18-12-2019, que 
ficará transcrita na ata da RC. 

8- Setor de Gestão Urbanística – I(ap) E.4/19 – PP.286/19 – Operação Urbanística 

promovida pelo Município: “Reservatório de Soeima (combate a incêndios)” - para 
RATIFICAÇÃO (competência da Câmara Municipal); 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
através de despacho proferido em 20-12-2019, que emitiu parecer prévio favorável 
condicionado, nos termos e de acordo com a informação da DUA datada de 18-12-2019, que 
ficará transcrita na ata da RC.  

9. Setor de Águas e Saneamento - Formação dos Tarifários ao utilizador final para 

2020 - Abastecimento de Água, Saneamento, Resíduos Urbanos 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar os Tarifários ao Utilizador Final para 2020 (AA + SAR 
+ RU), em anexo à informação nº 56/2019 da DUA, datada de 20-12-2019, com as salvaguardas 
nela mencionadas, que ficará transcrita na ata da RC. Mais foi deliberado aprovar, por 
UNANIMIDADE, outra proposta apresentada na RC pelo Executivo Municipal que é a seguinte: 
- Redução de €0,10 (dez cêntimos) no preço da água para as IPSS’s; 
- Redução de €0,10 (dez cêntimos) no preço do saneamento para as IPSS’s. 

10. Centro de Meios Aéreos de Alfândega da Fé – Base de Acolhimento do GIPS – 

Auto de medição n.º 11 TN; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Auto de medição nº 11 TN da empreitada 
“Centro de Meios Aéreos de Alfândega da Fé – Base de Acolhimento do GIPS” no valor de 
549,07 €, 
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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

11. Setor de Gestão Urbanística - processo LE.5/18 – LOE.291/19 - Determinada a 

redução até 10 m da distância à estrema da propriedade da faixa de proteção prevista 
na alínea a) do n.º 4 do artigo 16.º do DL 124/2006, alterado e republicado pelo DL 
14/2019 - relativamente ao prédio n.º 846 sito em "Azinheira" - Gebelim, artigo rústico 
n.º 2473 da união de freguesias de Gebelim e Soeima, associado ao pedido de 
licenciamento da obra de construção de um “Armazém Agrícola", composto por 1 piso, 
requerido por José Maria Barandas Neto --- para RATIFICAÇÃO do despacho de 

urgência proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 20/12/2019 (competência 
própria da Câmara Municipal, prevista no n.º 6 do artigo 16.º DL 124/2006, na redação 
do DL 14/2019); 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
através de despacho proferido em 20-12-2019 que autorizou a redução até 10 m da distância à 
estrema da propriedade da faixa de protecção, de acordo com o mencionado na informação 
técnica da DUA, datada de 18-12-2019, que ficará transcrita na ata da RC. 
A Câmara Municipal tomou também conhecimento do projecto de arquitectura apresentado 
pelo requerente, nos termos e de acordo com a referida informação técnica. 

12. Setor de Gestão Urbanística - processo LE.5/18 – LOE.291/19 - Aprovação do 

projeto de arquitetura associado pedido de licenciamento da obra de construção de 
um “Armazém Agrícola", composto por 1 piso, requerido por José Maria Barandas 
Neto --- para CONHECIMENTO (competência delegada no Presidente da Câmara 

VU.03); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

sandrac 


