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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/01/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Protocolo de cooperação institucional entre o Município de Alfândega da Fé e a 

Junta de Freguesia de Sambade; 

Deliberado por unanimidade, aprovar a celebração do referido protocolo, nos termos e de 
acordo com a minuta anexa à informação da DJRH, datada de 14-01-2020, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 304. Mais foi deliberado por unanimidade, ratificar a decisão 
tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho proferido em 15-01-2020, 
que autorizou o pagamento à Junta de Freguesia de Sambade, de €20.000,00 

2. Protocolo de colaboração entre o Município de Alfândega da Fé e a Associação de 

Produtores Florestais do Concelho de Alfândega da Fé (AFLOCAF); 

RETIRADO DA ORDEM DO DIA 

3. Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município de 

Alfândega da Fé e a Associação Desportiva de Alfândega da Fé (ADAF); 
RETIRADO DA ORDEM DO DIA 
 

4. Protocolo de colaboração entre o Município de Alfândega da Fé e a Liga dos 

Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé; 

Deliberado por unanimidade, aprovar a celebração do referido protocolo nos termos e de 
acordo com a minuta anexa à informação da DJRH, datada de 23-01-2020, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 703. 

5. União de Freguesias de Gebelim e Soeima – pedido de apoio financeiro; 
Deliberado por unanimidade, atribuir à União de Freguesias de Gebelim e Soeima um apoio 
financeiro no montante de € 3.000,00 para ajuda no pagamento de horas de máquina para 
limpeza e abertura de caminhos nas aldeias de Gebelim e Soeima 

6- Associação Recreativa e Cultural de Vilarchão – pedido de apoio financeiro; 

Deliberado por unanimidade, atribuir à Associação Recreativa e Cultural de Vilarchão um 
apoio financeiro no montante de € 1.000,00 para ajuda na aquisição de diversos materiais e 
equipamentos para a prossecução dos objectivos basilares daquela Associação, 
nomeadamente, fogão, pratos, copos, talheres, travessas, mesas de bancos 

7- Associação de Estudantes da Escola EB 2,3/S de Alfândega da Fé – pedido apoio 

financeiro; 

Deliberado por unanimidade, autorizar o pagamento de um subsídio no montante de €300,00 
à Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé para ajudar 
na viagem de finalistas a Marina D’Or, Sul de Espanha. 

8- Associação Musical de Alfândega da Fé – pedido de apoio financeiro – Ratificação 

de decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal; 

Deliberado por unanimidade, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, através de despacho por si proferido que autorizou o pagamento à Associação 
Musical de Alfândega da Fé do montante de €700,00 para fazer face a despesas de reparação 
de instrumentos referente à época de 2019. 

9. Associação Recreativa Alfandeguense – pedido de apoio financeiro 
Deliberado por unanimidade, atribuir à Associação Recreativa Alfandeguense um apoio 
financeiro no montante de €6.750,00 para ajuda das despesas tidas com a organização do 
evento de atletismo “Meia Maratona da Cereja 2019” 

10. Setor de Ordenamento do Território e Urbanismo - Revisão do PDM - Validação 

da proposta de Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT) do 
concelho de Alfândega da Fé; e abertura do período de discussão pública da proposta 
de REOT - para RATIFICAÇÃO do Despacho de Urgência do Sr. Presidente 

(competência da Câmara Municipal); 

Deliberado, por unanimidade, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
através de despacho proferido em 14-01-2020 que validou o Relatório do Estado do 
Ordenamento do Território (REOT) e determinou o período de discussão pública, de acordo 
com a informação da DUA, datada de 13-01-2020 

11. Setor de Licenciamento - processo PC.58/19 – DEST.288/19 - Deferido o pedido e 

emitida Certidão comprovativa da dispensa de licença, de acordo com o n.º 4 do artigo 
6.º do RJUE, relativamente ao destaque de parcela / divisão em várias partes do 
prédio rústico situado em “Portas Novas”, inscrito na matriz predial da Freguesia de 
Alfândega da Fé sob o artigo n.º 838 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 
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de Alfândega da Fé sob o n.º 64/19870116, requerido por Joaquim Manuel Manso de 
Mendonça - para CONHECIMENTO (competência delegada no Presidente da Câmara 

VU.02); 

12. Setor de Licenciamento - processo LE.140/91 – LOE.273/19 - Aprovação do 

projeto de arquitetura associado ao pedido de licenciamento da obra de ampliação e 
alteração de um edifício de apoio ao posto de abastecimento de combustíveis, 
destinando-se a “Comércio / Serviços” e “Arrumos”, sito na Av. Sá Carneiro, Alfândega 
da Fé, requerido por TUACAR – Automóveis e Máquinas, SA - para 
CONHECIMENTO (competência delegada no Presidente da Câmara VU.03); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

13. Setor de Licenciamento - processo LE.6/19 – RG.287/19 - Deferimento do pedido 

de redução de taxas urbanísticas (de 1.043,51€ para 531,36€), relativas ao 
licenciamento da obra de construção de uma edificação destinada a "Habitação 
Unifamiliar", Alfândega da Fé, requerido por Liliana Isabel Araújo Jaldim e Bruno 
Miguel Rebouta Rachado - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no 

Vereador do Urbanismo VU.41); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

14. Setor de Licenciamento - processo LE.14/18 – ALT.299/19 - Deferimento do 

pedido de alteração da licença da obra construção de uma habitação unifamiliar, sita 
em Alfândega da Fé, titulada pelo Alvará de Obras n.º 2/2019, requerido por Sandra 
Mariana Traguedo Macedo - para CONHECIMENTO (competência delegada no 

Presidente da Câmara VU.08); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

15. Setor de Licenciamento - processo LE.8/19 – ALT.2/20 - Deferimento do pedido de 

alteração da licença da obra conservação de uma habitação unifamiliar, sita em 
Sambade, titulada pelo Alvará de Obras n.º 16/2019, requerido por Francisco Amândio 
Rodrigues - para CONHECIMENTO (competência delegada no Presidente da Câmara 

VU.08); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

16. Candidatura ao Fundo Social de Apoio à Habitação efectuada pelo requerente 

identificado com o NIPG 8274/19; 

Deliberado, por unanimidade, atribuir ao requerente identificado com o NIPG 8274/19 um 
apoio financeiro no montante de €500, 00 para fazer face às despesas com as obras referidas 
na informação da Divisão de Obras, constante no processo. 

17. Candidatura ao Fundo Social de Apoio à Habitação efectuada pelo requerente 

identificado com o NIPG 7342/19; 

Deliberado, por unanimidade, atribuir ao requerente identificado com o NIPG 7342/19 um 
apoio financeiro no montante de €3.000, 00 para fazer face às despesas com as obras 
referidas na informação da Divisão de Obras, constante no processo. 

18. Candidatura ao Fundo Social de Apoio à Habitação efectuada pelo requerente 

identificado com o NIPG 7981/19. 

Deliberado, por unanimidade, atribuir ao requerente identificado com o NIPG 7981/19 um 
apoio financeiro no montante de €3.000, 00 para fazer face às despesas com as obras 
referidas na informação da Divisão de Obras, constante no processo. 
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