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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/12/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Instalação de Circuitos de Dados da Rede Nacional de Segurança Interna, para 

acesso seguro às aplicações e sistemas de informação alojados nos centros de dados 
do Ministério da Administração Interna - Aprovação da Minuta de Protocolo; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a celebração do referido protocolo, nos termos e de 
acordo com a minuta enviada por e-mail, devidamente registado na aplicação da Medidata de 
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 9361 (nove mil trezentos e sessenta e um), 
do ano de 2020 (dois mil e vinte). Mais foi deliberado designar o colaborador do Município 
António Simões, para fazer a ligação entre o Município e a Secretaria-Geral da Administração 
Interna – SGMAI 

2. Setor de Ordenamento do Território e Urbanismo - processo "Revisão do PDM" - 

Proposta de início do procedimento de elaboração do Plano Diretor Municipal (2.ª 
revisão), nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(Decreto-Lei n.º 80/2015) - para DELIBERAÇÃO (competência da Câmara Municipal); 

Deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos e de acordo com a informação da DUA, datada de 
16-12-2020, registada na aplicação da Medidata de Atendimento e Expediente da Medidata 
sob o nº 9240 (nove mil duzentos e quarenta), do ano de 2020 (dois mil e vinte), o seguinte: 

1. Determinar o início do procedimento de elaboração do Plano Diretor Municipal de 
Alfândega da Fé, de 3.ª Geração, através da dinâmica “revisão” — artigo 76.º-1 e 
artigo 124.º-2 do Decreto-Lei n.º 80/2015; 

2. Estabelecer o prazo de 12 meses para o procedimento de elaboração (que se conclui 
com a aprovação do plano pela Assembleia Municipal) — artigo 76.º-1 e artigo 92.º-
1 do Decreto-Lei n.º 80/2015; 

3. Definir o prazo de 15 dias (úteis) para o período de participação (durante o qual os 
interessados. podem formular sugestões e apresentar informações sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração) 
— artigo 76.º-1 e artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 80/2015; 

4. Promover a publicação de Aviso na 2.ª série do Diário da República, sobre a 
deliberação da 
Câmara Municipal que determina o procedimento de elaboração do PDM — artigo 
76.º-1 e artigo 191.º-4-c) do Decreto-Lei n.º 80/2015; 

5. Promover a divulgação da deliberação da Câmara Municipal que determina o 
procedimento de elaboração do PDM, publicitando através da comunicação social, 
da plataforma colaborativa de gestão territorial e no sítio na Internet do Município — 
artigo 76.º-1 e artigo 192.º-2) do Decreto-Lei n.º 80/2015. 

3. Setor de Licenciamento - processo IP.1/20 - IPOE.239/20 - Emitida Informação 

Prévia favorável sobre a viabilidade da obra de alteração e conservação de uma 
edificação destinada a “Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)”, sita em 
Alfândega da Fé, requerida por Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé - para 
CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vereador do Urbanismo VU-01); 

TOMADO CONHECIMENTO 

4. Setor de Licenciamento - processo LE.63/96 – LOE.210/20 - Aprovação do projeto 

de arquitetura relativo ao pedido de licenciamento da obra de construção de uma 
Piscina e um deck exteriores (alterando e reconstruindo a piscina e deck existentes) – 
complemento ao Empreendimento Turístico “Hotel & SPA Alfândega da Fé, sito na 
"Serra de Bornes" - freguesia de Sambade, requerido por ALFANDEGATUR, Empresa 
de Desenvolvimento Turístico de Alfândega da Fé, Lda. - para CONHECIMENTO 
(competência subdelegada no Vereador do Urbanismo VU-03); 

TOMADO CONHECIMENTO 
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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

5. Setor de Licenciamento - processo LE.13/20 - LOE.225/20 - Aprovação do projeto 

de arquitetura associado ao pedido de licenciamento da obra de construção de 
habitação unifamiliar com 476,86 m2, sita em "Loteamento Vale do Abade, fase 1" - 
Alfândega da Fé, requerido por Rui Jorge Veríssimo Gabriel - para CONHECIMENTO 
(competência subdelegada no Vereador do Urbanismo VU-03); 

TOMADO CONHECIMENTO 

6. Setor de Licenciamento - processo LE.14/20 - LOE.230/20 - Aprovação do projeto 

de arquitetura associado ao pedido de licenciamento da obra de construção de 
habitação unifamiliar com 389,7 m2, sita em "Loteamento da Coitada, fase B" - 
Alfândega da Fé, requerido por Lucinda de Jesus Melo Vilares - para 
CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vereador do Urbanismo VU-03); 

TOMADO CONHECIMENTO 

7. Setor de Licenciamento - processo LE.63/96 – ESP-AP.240/20 - Deferido o pedido 

de licenciamento da obra de ampliação do Estabelecimento Hoteleiro "Hotel & SPA 
Alfândega da Fé", com mais 1.200,6 m2, sito na "Serra de Bornes" - freguesia de 
Sambade, requerido por ALFANDEGATUR, Empresa de Desenvolvimento Turístico 
de Alfândega da Fé, Lda. - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no 
Vice-Presidente da Câmara VU-07); 

TOMADO CONHECIMENTO 

8. Setor de Licenciamento - processo LE.63/96 – RG.246/20 - Deferido o pedido de 

redução (-50%) das taxas urbanísticas relativas ao licenciamento da obra de 
construção de ampliação do Estabelecimento Hoteleiro "Hotel & SPA Alfândega da 
Fé", sito na "Serra de Bornes" - freguesia de Sambade, requerido por 
ALFANDEGATUR, Empresa de Desenvolvimento Turístico de Alfândega da Fé, Lda. - 
para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-Presidente da Câmara 
VU-41); 

TOMADO CONHECIMENTO 

9. Setor de Licenciamento - processo LE.8/19 - PRAZO.243/200 - Deferido o pedido 

de Prorrogação do Prazo do Alvará de Obras de Edificação n.º 16/2019, relativo ao 
licenciamento da obra de conservação de uma edificação, destinada a “habitação 
unifamiliar”, sita em Sambade, requerido por Francisco Amândio Rodrigues - para 
CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-10); 

TOMADO CONHECIMENTO 

10. Setor de Licenciamento - processo PC.34/20 - PH.232/20 - Emissão de certidão 

de constituição de edifício no regime de propriedade horizontal, 5 frações (prédio n.º 
722 - artigo n.º 352 da freguesia de Alfândega da Fé), requerido por ALTO DAS 
FONTES, Lda. - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-
Presidente da Câmara VU-15); 

TOMADO CONHECIMENTO 

11. Candidatura apresentada pelo requerente com o NIPG 2788/20, ao abrigo do 

Regulamento do Fundo Social de Apoio à Habitação; 

Deliberado, por MAIORIA, com três votos a favor e dois votos contra, dos senhores 
vereadores Victor Bebiano e José Almendra, atribuir um reforço de um apoio financeiro ao 
requerente com o NIPG 2788/18 no montante de €2.000,00 para concluir as obras 
consideradas prioritárias, nos termos e de acordo com a informação da Divisão de Obras, 
datada de dezassete de junho de dois mil e vinte, registada na aplicação de Atendimento e 
Expediente da Medidata sob o nº 4412 (quatro mil quatrocentos e doze), do ano de 2020 (dois 
mil e vinte), previamente enviada a todos os membros do Executivo. 
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