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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 27/04/2021 
 

 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Marinha do Pombal – pedido 

de apoio financeiro; 

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Marinha do 
Pombal, um apoio financeiro no montante de €4.000,00 (quatro mil euros) para a conclusão das obras na 
Igreja Matriz do Pombal, conforme identificado no ofício, registado na aplicação de Atendimento e 
Expediente da Medidata sob o nº 942 (novecentos e quarenta e dois) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

2. União de Freguesias de Ferradosa e Sendim da Serra – pedido de 

apoio financeiro – ratificação de decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara; 

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, através de despacho proferido em 14-04-2021, que atribuiu à União de Freguesias de Ferradosa e 
Sendim da Serra um apoio financeiro no montante de €5.000,00 (cinco mil euros) para ajudar nos trabalhos 
de beneficiação de caminhos rurais, conforme identificado no ofício, registado na aplicação de Atendimento 
e Expediente da Medidata sob o nº 2496 (dois mil quatrocentos e noventa e seis) do ano de 2021 (dois mil e 
vinte e um)) 

3. Provimento para o cargo de Chefe de Divisão de Obras e 

Planeamento em regime de comissão de serviço por 3 anos – 
Dirigente Intermédio de 2º Grau; 

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a abertura de procedimento concursal para 
provimento, em regime de comissão de serviço por três anos, de um lugar para o cargo de Chefe de Divisão 
de Obras e Planeamento (DOP), bem como a designação do respetivo júri, nos termos e de acordo com o 
proposto na informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, registada na aplicação da Medidata sob o 
nº 2864 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) e submeter o 
assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal, também para aprovação. 

4. Provimento para o cargo de Chefe de Divisão de Cultura, Turismo e 

Desporto, em regime de comissão de serviço por 3 anos – Dirigente 
Intermédio de 3º Grau; 

Deliberado por MAIORIA, dos presentes, com três votos a favor e um voto contra do Senhor Vereador Victor 
Bebiano, aprovar a abertura de procedimento concursal para provimento, em regime de comissão de serviço 
por três anos, de um lugar para o cargo de Chefe de Divisão de Cultura, Turismo e Desporto (DCTD), bem 
como a designação do respetivo júri, nos termos e de acordo com o proposto na informação da Divisão 
Jurídica e Recursos Humanos, registada na aplicação da Medidata sob o nº 2877 (dois mil oitocentos e 
setenta e sete) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) e submeter o assunto à próxima sessão da Assembleia 
Municipal, também para aprovação 

5. Provimento para o cargo de Chefe de Divisão de Águas e 

Saneamento, em regime de comissão de serviço por 3 anos – 
Dirigente Intermédio de 3º Grau; 

Deliberado por MAIORIA, dos presentes, com três votos a favor e um voto contra do Senhor Vereador Victor 
Bebiano, aprovar a abertura de procedimento concursal para provimento, em regime de comissão de serviço 
por três anos, de um lugar para o cargo de Chefe de Divisão de Águas e Saneamento (DAS), bem como a 
designação do respetivo júri, nos termos e de acordo com o proposto na informação da Divisão Jurídica e 
Recursos Humanos, registada na aplicação da Medidata sob o nº 2872 (dois mil oitocentos e setenta e dois) 
do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) e submeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal, 
também para aprovação. 

6. Atualização da vida útil dos edifícios e outras construções na 

transição para o SNC-AP – para conhecimento; 
A Câmara Municipal tomou conhecimento 

7. Empreitada de “Implementação das Medidas de Acalmia do 

Tráfego” - Aprovação das peças do procedimento e abertura do 
procedimento – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento deste assunto, contido na informação da Divisão de Obras e 
Planeamento, registada na aplicação da Medidata sob o nº 2517 (dois mil quinhentos e dezassete) do ano de 
2021 (dois mil e vinte e um) 

8. Empreitada de “Marcações Rodoviárias e Sinalização Horizontal na 

Vila de Alfândega da Fé” - Aprovação das peças do procedimento e 
abertura do procedimento – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento deste assunto, contido na informação da Divisão de Obras e 
Planeamento, registada na aplicação da Medidata sob o nº 2520 (dois mil quinhentos e vinte) do ano de 2021 
(dois mil e vinte e um) 
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9. Empreitada de “Melhoria das Condições de Acesso da Vila – 

Pavimentação Pedonal da Av. Dr. Francisco Lemos” - Aprovação das 
peças do procedimento e abertura do procedimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento deste assunto, contido na informação da Divisão de Obras e 
Planeamento, registada na aplicação da Medidata sob o nº 2529 (dois mil quinhentos e vinte e nove) do ano 
de 2021 (dois mil e vinte e um) 

10. Empreitada de “Reabilitação e Reconstrução da Casa Arcebispo 

D. José de Moura” – Auto de Medição 3 TN – para ratificação de 
decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em 21-04-2021, contido na informação da Divisão de Obras e Planeamento, 
registada na aplicação da Medidata sob o nº 2377 (dois mil trezentos e setenta e sete) do ano de 2021 (dois 
mil e vinte e um), que aprovou o Auto de Medição nº 3TN, no valor de € 28 362,50 (vinte e oito mil trezentos e 
sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos), relativamente à empreitada “Reabilitação e Reconstrução da 
Casa Arcebispo D. José de Moura”. 

11. Setor de Licenciamento - processo IapU.1/21 – PP.69/21 - 

Aprovação da operação urbanística promovida pelo Município 
«Intervenções de Conservação Urbanística em diversas freguesias do 
concelho» - para DELIBERAÇÃO 

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar, de forma condiciona, o Projeto de Execução relativo 
à operação urbanística designada “Intervenções de Conservação Urbanística em diversas freguesias do 
concelho” — sob as 3 recomendações expressas na informação da Divisão de Urbanismo e Ambiente, 
datada de 20-04-2020, previamente enviada a todos os membros do Executivo 

12. Setor de Licenciamento - processo IapU.2/21 – PP.70/21 - 

Aprovação da operação urbanística promovida pelo Município 
«Melhoria das condições dos acessos da vila – Pavimentação pedonal 
da Avenida Dr. Francisco Pereira de Lemos» - para DELIBERAÇÃO 

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar, de forma condiciona, o Projeto de Execução relativo 
à operação urbanística designada “Melhoria das condições dos acessos da vila – Pavimentação pedonal da 
Avenida Dr. Francisco Pereira de Lemos” — sob as 2 recomendações expressas na informação da Divisão 
de Urbanismo e Ambiente, datada de 20-04-2020, previamente enviada a todos os membros do Executivo. 

13. Setor de Licenciamento - processo IP.4/21 - IPOE.51/21 - Emitida 

Informação Prévia favorável condicionada sobre a viabilidade da obra 
de construção de um Armazém Agrícola, sito em "Norinha" - Soeima, 
União de Freguesias de Gebelim e Soeima, requerida por Luís Carlos 
Gabriel Aires Caldeira - para CONHECIMENTO; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

14. Setor de Licenciamento - processo LE.1/21 - LOE.6/21 - 

Aprovação do projeto de arquitetura associado ao pedido de 
licenciamento da obra de construção de uma habitação unifamiliar 
com 252,2 m2, sita em "Cancela" - freguesia de Vilarelhos, requerido 
por Diamantina da Conceição Morais dos Santos - para 
CONHECIMENTO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

15. Setor de Licenciamento - processo LE.2/21 - LOE.20/21 - 

Aprovação do projeto de arquitetura associado ao pedido de 
licenciamento da obra de construção de uma habitação unifamiliar 
com 287,0 m2, sita em "Vale do Abade – lote B 31" - freguesia de 
Alfândega da Fé, requerido por Luísa Isabel Mesquita Cortinhas - para 
CONHECIMENTO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

16. Setor de Licenciamento - processo LE.3/21 - LOE.28/21 - 

Aprovação do projeto de arquitetura associado ao pedido de 
licenciamento da obra de reconstrução e ampliação de uma habitação 
unifamiliar com 337,05 m2, sita em "Rua da Escola, n.º 16" - Sendim 
da Serra, União de Freguesias de Ferradosa e Sendim da Serra, 
requerido por José Manuel Rodrigues Cristovão - para 
CONHECIMENTO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

17. Setor de Licenciamento - processo LE.12/17 - ALT(AP).57/21 - 

Deferido o pedido de alteração das condições de licenciamento da 
obra de construção de uma habitação unifamiliar com 560,5 m2, sita 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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em "Ladeira" - Pombal, freguesia de Pombal e Vales, requerido por 
Alain Nöel Lambert - para CONHECIMENTO; 

18. Setor de Licenciamento - processo LE.11/19 - ALT.63/21 - 

Deferido o pedido de alteração das condições de licenciamento da 
obra de construção de uma edificação destinada a habitação 
unifamiliar e comércio/serviços, com 382,3 m2, sita em "Coitada - lote 
A 1" - freguesia de Alfândega da Fé, requerido por Maria Bernarda 
Aires Correia - para CONHECIMENTO; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

19. Setor de Licenciamento - processo LE.12/17 - ALT(AP).57/21 - 

Deferido o pedido de prorrogação do prazo do Alvará de Obras de 
Edificação n.º 8/2019, por mais 11 meses, relativo à obra de 
construção de uma habitação unifamiliar, sita em "Ladeira" - Pombal, 
freguesia de Pombal e Vales, requerido por Alain Nöel Lambert - para 
CONHECIMENTO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

20. Setor de Licenciamento - processo LE.9/18 - PRAZO.73/21 - 

Deferido o pedido de prorrogação do prazo do Alvará de Obras de 
Edificação n.º 7/2019, por mais 12 meses, relativo à obra de 
construção de uma habitação unifamiliar, sita em "Coitada - lote B 9" - 
freguesia de Alfândega da Fé, requerido por Maria Vilares e Joaquim 
Veríssimo- para CONHECIMENTO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

21. Setor de Licenciamento - processo LE.138/84 - RG.72/21 - 

Indeferido o pedido de isenção de taxas urbanísticas relativas ao 
licenciamento da obra de ampliação de um edifício destinando-se a 
“Indústria” (2 pisos) e para legalização do piso em cave da edificação 
preexistente (rés do chão destinado a “Habitação” / cave destinada a 
“Indústria”), sito em "Chão" - freguesia de Alfândega da Fé, requerido 
por Carolino Alfredo Cancela - para CONHECIMENTO; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

22. Setor de Licenciamento - processo LE.138/84 - RG.72/21 - 

Deferido o pedido de redução de taxas urbanísticas relativas ao 
licenciamento da obra de ampliação de um edifício destinando-se a 
Indústria (2 pisos), sito em "Chão" - freguesia de Alfândega da Fé, 
requerido por Carolino Alfredo Cancela - para CONHECIMENTO 
(competência subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-41) 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

23. Setor de Licenciamento - processo LE.13/20 - RG.71/21 - Deferido 

o pedido de redução (-50%) das taxas urbanísticas relativas ao 
licenciamento da obra de construção de uma habitação unifamiliar, 
sita em "Vale do Abade – lote 7", freguesia de Alfândega da Fé, 
requerido por Rui Jorge Veríssimo Gabriel - para CONHECIMENTO; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

24. Setor de Licenciamento - processo PC.16/21 - CPR.67/21 - 

Emissão de parecer favorável quanto constituição de compropriedade 
/ fracionamento de prédios rústicos (artigos n.º 1523, 2027 - Sardão, 
da União de Freguesias de Parada e Sendim da Ribeira), requerido 
por Alberto Alberto Camelo - para CONHECIMENTO; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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25. Setor de Licenciamento - processo PC.17/21 - CPR.74/21 - 

Emissão de parecer favorável quanto constituição de compropriedade 
/ fracionamento de prédio rústico (artigo n.º 31 - "Ribeira da Fonte", da 
União de Freguesias de Agrobom, Saldonha e Valpereiro), requerido 
por António Manuel Araújo - para CONHECIMENTO; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

26. Gabinete Técnico Florestal - NIPG 1831/21 - Emissão de 

autorização para realização de queimada (prédio com 4,00 ha - "Vale" 
- Colmeais, da freguesias de Vilares da Vilariça), requerido por Bruno 
Manuel Terêncio Ricardo - para CONHECIMENTO; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

27. Gabinete Técnico Florestal - NIPG 2032/21 - Renovação da 

autorização para realização de 12 queimadas, deferidas nos anos 
2018 a 2020 mas não realizadas, e clarificação que todas as ações 
conducentes á queimada (execução de uma faixa de proteção, 
operações de uso do fogo, etc.) são da responsabilidade direta dos 
requerentes e não do Município - para CONHECIMENTO; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

28. Candidatura apresentada pelo requerente com o NIPG 1208/21, 

ao abrigo do Regulamento do Fundo Social de Apoio à Habitação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro ao requerente com o NIPG 
1208/21 no montante de €4.190,80 (quatro mil cento e noventa euros e oitenta cêntimos) para fazer face às 
despesas com as obras referidas na informação da Divisão de Obras e Planeamento, registada na aplicação 
da Medidata sob o nº 2461 (dois mil quatrocentos e sessenta e um) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

29. Candidatura apresentada pelo requerente com o NIPG 1274/21, 

ao abrigo do Regulamento do Fundo Social de Apoio à Habitação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro ao requerente com o NIPG 
1274/21 no montante de €5.000,00 (cinco mil euros) para fazer face às despesas com as obras referidas na 
informação da Divisão de Obras e Planeamento, registada na aplicação da Medidata sob o nº 2392 (dois mil 
trezentos e noventa e dois) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

30. Candidatura apresentada pelo requerente com o NIPG 3062/20, 

ao abrigo do Regulamento do Fundo Social de Apoio à Habitação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro ao requerente com o NIPG 
3062/20 no montante de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) para fazer face às despesas com as obras 
referidas na informação da Divisão de Obras e Planeamento, registada na aplicação da Medidata sob o nº 
6693 (seis mil seiscentos e noventa e três) do ano de 2020 (dois mil e vinte). 

31. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 

1690/21, ao abrigo do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos – ratificação de decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da 
Câmara, através de despacho proferido em 14-04-2021, que autorizou o pagamento de um apoio económico 
no valor de €503,33 (quinhentos e três euros e trinta e três cêntimos) ao requerente com o NIPG 1690/21 (mil 
seiscentos e noventa barra vinte e um) para liquidar a dívida da luz, conforme referido na informação da 
Divisão Económica, Social e da Educação, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata 
sob o nº 2344 (dois mil trezentos e quarenta e quatro), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

32. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 

2151/21, ao abrigo do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos – ratificação de decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara. 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da 
Câmara, através de despacho proferido em 21-04-2021, que autorizou o pagamento de um apoio económico 
no valor de €400,00 (quatrocentos euros) ao requerente com o NIPG 2151/21 (dois mil cento e cinquenta e 
um barra vinte e um) para ajudar a pagar dois meses de renda, conforme referido na informação da Divisão 
Económica, Social e da Educação, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o 
nº 2800 (dois mil e oitocentos), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

sandrac 


