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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 10/03/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Relatório Anual da Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão 

Incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas de 2019; 

Deliberado, por UNANIMIDADE aprovar o Relatório Anual da Execução do Plano de 
Prevenção de Riscos de Gestão Incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas de 2019, para 
dar cumprimento à recomendação do CPC, de 1 de julho de 2009 

2. Implementação de um Lago Natural no âmbito do projecto “LIFE CLIMATE 

CHANGE ADAPTATION” – Auto de Medição nº 2TN – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Auto de Medição nº2 da obra “Implementação 
de uma Lago Natural no âmbito do projecto “Life Climate Change Adaptation” 

3. Reabilitação e Reconstrução – Casa Arcebispo D. José de Moura – Prorrogação do 

prazo para apresentação da caução/garantia bancária – artº 86º e 91º do CCP; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal através de despacho por si proferido em 20-02-2020 que concedeu uma 
prorrogação de prazo de 5 dias para apresentação da caução/garantia bancária e notificar o 
adjudicatário dessa prorrogação 

4. Reabilitação e Reconstrução – Casa Arcebispo D. José de Moura – Não 

apresentação de documentos de habilitação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal através de despacho por si proferido em 27-02-2020 que concedeu um prazo de 5 
dias úteis para que o adjudicatário se pronuncie por escrito, ao abrigo do direito de audiência 
prévia, relativamente à não apresentação dos documentos em falta. 

5. 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, após período de discussão pública, e submissão para aprovação 
do órgão deliberativo do Município para efeitos do previsto no n.º 3 do artigo 189.º do 
RJIGT - para RATIFICAÇÃO do Despacho de Urgência do Sr. Presidente proferido 
em 28/02/2020 (competência da Câmara Municipal); 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal através de despacho por si proferido em 28-02-2020 que validou a versão final do 
REOT, anexa à informação nº 9/2020 da DUA, datada de 28-02-2020, registada na aplicação da 
Medidata sob o nº 1981, e submeteu-a à apreciação da Assembleia Municipal. 

6- Setor de Licenciamento - processo LE.13/19 – ESP.34/20 - Deferido o pedido de 

licenciamento da obra de construção de habitação unifamiliar, Lote B4 – “Coitada” - 
Alfândega da Fé, requerido por Mário José Trindade Fernandes - para 
CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-07); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

7- Setor de Licenciamento - processo LE.9/19 – RG.35/20 - Deferido o pedido de 

redução de taxas urbanísticas relativas ao licenciamento da obra de construção de 
uma habitação unifamiliar, Trás do Castelo - Alfândega da Fé, requerido por Iolanda 
de Jesus Jaldim Simões - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-
Presidente da Câmara VU-41); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

8- Setor de Licenciamento - processo PC.7/20 – CPR.27/20) Emissão de parecer 

favorável quanto constituição de compropriedade / fracionamento de prédios rústicos 
(artigos n.º 1527, 1529, 2382 da freguesia de Vilarchão), requerido por Herança de 
Constantino Manuel Alves - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no 
Vice-Presidente da Câmara VU-44); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

9- Regulamento nº 80/2020 de Apoio ao Ensino Superior, publicado no DR em 31-01-

2020 – Período excepcional de candidaturas; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar o período excepcional de candidaturas que decorreu 
entre 01 de fevereiro até 29 de fevereiro de 2020, ao abrigo do artº 10º do Regulamento de 
Apoio ao Ensino Superior, publicado na 2ª Série do DR, em 31 de janeiro de 2020. 

10- 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 em 19-11-2019 que autorizou a atribuição de 
um apoio financeiro no montante de €3.000,00 à Associação Musical de Alfândega da Fé para 
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fazer face às despesas descritas no plano de actividades para 2020. 

11- Alargamento do Horário de Funcionamento do Estabelecimento de Bebidas 

“Lambisco” – Ratificação de decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em 21-02-2020 que autorizou o alargamento de horário do 
estabelecimento de bebidas “Lambisco” até às 04h00 dos dias 22 para 23 e 24 para 25 de 
fevereiro de 2020. 

sandrac 


