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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 13/07/2021 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Relatório Final para atribuição do direito de ocupação de uma loja 

vaga no Mercado Municipal (Loja nº 5-Fracção AR); 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir a Loja n.º 5 Fração AR do Edifício do Mercado 
Municipal de Alfândega da Fé a Cláudio Alexandre Alendouro Camelo e autorizar a celebração do respetivo 
contrato de concessão, nos termos e de acordo com o Regulamento de Ocupação e Funcionamento do 
Edifício do Mercado Municipal 

2. APASP - Associação para o Apoio Social de Parada – 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, através de despacho proferido em 06-07-2021, que autorizou o pagamento de um apoio financeiro à 
Associação para o Apoio Social da Parada – APASP, no montante de €10.000,00 (dez mil euros) para ajudar 
a Instituição a fazer face a despesas fulcrais para o seu bom funcionamento, conforme ofício registado na 
aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 3454 (três mil quatrocentos e cinquenta e 
quatro) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

3. Centro Social e Paroquial de Picões – pedido de apoio financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro ao Centro Social e Paroquial de 
Picões, no montante de €10.000,00 (dez mil euros) para ajudar na aquisição de algum equipamento 
imprescindível ao bom funcionamento daquela Instituição, devidamente identificado no ofício registado na 
aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 3160 (três mil cento e sessenta) do ano de 
2021 (dois mil e vinte e um) 

4. Junta de Freguesia de Vilarchão – pedido de apoio financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro à Junta de Freguesia de 
Vilarchão, no montante de €15.000,00 (quinze mil euros) para ajudar fazer face às despesas na realização de 
alguns trabalhos, designadamente, arranjo de caminhos agrícolas e a construção de um parque de lazer, 
conforme referido no ofício registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 3417 
(três mil quatrocentos e dezassete) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

5. União de Freguesias de Parada e Sendim da Ribeira – pedido de 

comparticipação para a construção da “Fonte de Baixo”; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro à União de Freguesias de Parada 
e Sendim da Ribeira, no montante de €7.000,00 (sete mil euros) para ajudar fazer face às despesas com a 
construção da “Fonte de Baixo”, conforme referido no ofício registado na aplicação de Atendimento e 
Expediente da Medidata sob o nº 4433 (quatro mil quatrocentos e trinta e três) do ano de 2021 (dois mil e 
vinte e um) 

6. União de Freguesias de Parada e Sendim da Ribeira – pedido de 

comparticipação para diversos trabalhos na freguesia; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro à União de Freguesias de Parada 
e Sendim da Ribeira, no montante de €10.000,00 (dez mil euros) para ajudar na realização de diversos 
trabalhos na freguesia, conforme referido no ofício registado na aplicação de Atendimento e Expediente da 
Medidata sob o nº 2922 (dois mil novecentos e vinte e dois) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

7. Alienação da Loja Nº 20 (Fração Y) do Mercado Municipal de 

Alfândega da Fé; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, autorizar a venda da loja nº 20 (Fração Y) do Mercado 
Municipal de Alfândega da Fé, pelo preço de €16.557,50 (dezasseis mil quinhentos e cinquenta e sete euros 
e cinquenta cêntimos), de acordo com a informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, registada na 
aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 4518 (quatro mil quinhentos e dezoito), do ano 
de 2021 (dois mil e vinte e um) 

8. Projeto de Regulamento Municipal de Teleassistência a Idosos do 

Município de Alfândega da Fé alterado de acordo com a deliberação 
da reunião de câmara de 22.06.2021; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar, o Regulamento Municipal de Teleassistência com a 
alteração efetuada aos arts. 5º e 7º, de acordo com o referido na informação da Divisão Jurídica e Recursos 
Humanos, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 5018 (cinco mil e 
dezoito), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) e submetê-lo a consulta pública, nos termos previstos nos 
arts.100º e 101º CPA, através da sua publicação em Diário da República e no site do Município 
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9. Protocolo para instalação do Centro de Atendimento Consular nas 

Instalações cedidas pelo Município de Alfândega da Fé – para 
ratificação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar o protocolo para a Instalação do Centro de 
Atendimento Consular nas instalações cedidas pelo Município de Alfândega da Fé, de acordo com o referido 
na informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, registada na aplicação de Atendimento e 
Expediente da Medidata sob o nº 4947 (quatro mil novecentos e quarenta e sete), do ano de 2021 (dois mil e 
vinte e um). 

10. Empreitada de “Implementação das Medidas de Acalmia do 

Tráfego” - Aprovação dos Documentos de Habilitação, Assinatura do 
Contrato e Consignação – para CONHECIMENTO. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da Divisão de Obras e Planeamento, 
registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 4474 (quatro mil quatrocentos e 
setenta e quatro), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

11. Empreitada de “Implementação do Interface de passageiros e 

melhoria das condições de acesso junto da Escola EB1 e Centro de 
Saúde” – Auto de Medição nº 1 TN – para RATIFICAÇÃO 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da 
Câmara, através de despacho proferido em sete de julho de dois mil e vinte e um, contido na informação da 
Divisão de Obras, registada na aplicação da Medidata sob o nº 4318 (quatro mil trezentos e dezoito) do ano 
de 2021 (dois mil e vinte e um), que aprovou o Auto de Medição nº 1 TN, no valor de €45.118,25 (quarenta e 
cinco mil cento e dezoito euros e vinte e cinco cêntimos), relativamente à empreitada de “Implementação do 
Interface de Passageiros e Melhoria das Condições de Acesso junto da Escola EB1 e Centro de Saúde” 

12. Empreitada de “Reabilitação Energética do Bairro Social Trás-de-

Castelo” – Auto de Medição nº 1TN – para RATIFICAÇÃO; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da 
Câmara, através de despacho proferido em sete de julho de dois mil e vinte e um, contido na informação da 
Divisão de Obras, registada na aplicação da Medidata sob o nº 4317 (quatro mil trezentos e dezassete) do 
ano de 2021 (dois mil e vinte e um), que aprovou o Auto de Medição nº 1 TN, no valor de €14.017,55 (catorze 
mil e dezassete euros e cinquenta e cinco cêntimos), relativamente à empreitada de “Reabilitação Energética 
do Bairro Social Trás de Castelo” 

13. Empreitada de “Reabilitação e Conservação da Unidade 1 no 

Pavilhão da EDEAF – Auto de Medição nº 1TN – para APROVAÇÃO; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar o Auto de Medição nº 1 TN, no valor de €10.000,00 
(dez mil euros), relativamente à empreitada de “Reabilitação e Conservação da Unidade 1 no Pavilhão da 
EDEAF”, conforme referido na informação da Divisão de Obras, registada na aplicação da Medidata sob o nº 
4581 (quatro mil quinhentos e oitenta e um) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

14. Empreitada de “Melhoria das Condições de Acesso da Vila - 

Pavimentação Pedonal da Av. Dr. Francisco Pereira de Lemos” – 
Relatório Final / Proposta de Adjudicação/ Minuta Contrato – para 
CONHECIMENTO; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da Divisão de Obras e Planeamento, 
registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 4435 (quatro mil quatrocentos e 
trinta e cinco), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

15. Empreitada de “Melhoria das Condições de Acesso da Vila - 

Pavimentação Pedonal da Av. Dr. Francisco Pereira de Lemos” - 
Aprovação dos Documentos de Habilitação, Assinatura do Contrato e 
Consignação – para CONHECIMENTO; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da Divisão de Obras e Planeamento, 
registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 4901 (quatro mil novecentos e 
um), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

16. Setor de Ambiente - Plano de Ação para a Energia Sustentável e o 

Clima do Município de Alfândega da Fé – para APROVAÇÃO; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar o Plano de Ação para a Energia Sustentável e o 
Clima do Município de Alfândega da Fé anexo à informação da Divisão de Urbanismo e Ambiente, registada 
na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 4505 (quatro mil quinhentos e cinco), do 
ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

17. Setor de Licenciamento - processo LU.1/04 - NIPG 3239/21 - 

Deferimento do pedido de redução do número de pisos nos lotes B14 
a B17 da Urbanização da Coitada (Fase B) - freguesia de Alfândega 
da Fé, requerido por SALTYSUMMER, Unipessoal, Lda. - para 
CONHECIMENTO da decisão tomada pelo Vice-Presidente da 
Câmara; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da Divisão de Urbanismo e Ambiente, 
datada de 23-06-2021, previamente enviada a todos os membros do Executivo. 

18. Setor de Licenciamento - processo LE.5/21 - LOE.103/21 - 

Aprovação do projeto de arquitetura associado ao pedido de 
A Câmara Municipal tomou conhecimento 
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licenciamento da obra de construção de uma habitação unifamiliar 
com 420,05 m2, sita em "Portas Novas" - freguesia de Alfândega da 
Fé, requerido por Virgínia da Conceição Ramos Rodrigues - para 
CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-Presidente da 
Câmara VU-03); 

19. Setor de Licenciamento - processo LE.7/21 - LOE.118/21 - 

Aprovação do projeto de arquitetura associado ao pedido de 
licenciamento da obra de construção de uma habitação unifamiliar 
com 359,0 m2, sita em "Portas Novas" - freguesia de Alfândega da 
Fé, requerido por Paulo Martins Correia e Liliana Reboredo Pinheiro - 
para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-
Presidente da Câmara VU-03); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

20. Setor de Licenciamento - processo LE.8/21 - LOE.134/21 - 

Aprovação do projeto de arquitetura associado ao pedido de 
licenciamento da obra de construção de uma habitação unifamiliar 
com 365,5 m2, sita em "Chão" - freguesia de Alfândega da Fé, 
requerido por António Manuel Pires Romano - para CONHECIMENTO 
(competência subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-03); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

21. Setor de Licenciamento - processo LE.2/21 - ESP.135/21 - 

Deferido o 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 (competência 
subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-07); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

22. Setor de Licenciamento - processo LE.4/21 - RG.110/21 - Deferido 

o pedido de redução (-50%) das taxas urbanísticas relativas ao 
licenciamento da obra de construção de uma habitação unifamiliar, 
sita em "Fonte do Moniz" - Sambade, requerida por Ricardo Jorge 
Outor Pimentel - para CONHECIMENTO (competência subdelegada 
no Vice-Presidente da Câmara VU-41); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

23. Setor de Licenciamento - processo PC.19/21 - PH.87/21 - Emissão 

de certidão de constituição de edifício no regime de propriedade 
horizontal, 4 frações (prédio n.º 468 - artigo n.º 264 da freguesia de 
Alfândega da Fé), requerido por Maria Manuela Vieira de Castro 
Abreu - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-
Presidente da Câmara VU-15); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

24. Setor de Licenciamento - PC.24/21 - CPR.109/21 - Emissão de 

parecer favorável quanto constituição de compropriedade / 
fracionamento de prédios rústicos (artigos n.º 574 e 1224 da freguesia 
de Vilarchão), requerido por Virgílio Armando Jacinto - para 
CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-Presidente da 
Câmara VU-44); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

25. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 

3597/21, ao abrigo do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais 
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro ao requerente com o NIPG 
3597/21 no montante de €106,85 (cento e seis euros e oitenta e cinco cêntimos) para apoiar no pagamento 
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Desfavorecidos – para aprovação; das facturas da luz, e assim a beneficiária poder reorganizar o seu orçamento familiar, conforme referido na 
informação da Divisão Económica, Social e da Educação, registada na aplicação de Atendimento e 
Expediente da Medidata sob o nº 4670 (quatro mil seiscentos e setenta), do ano de 2021 (dois mil e vinte e 
um) 

26. Protocolo a celebrar entre o Município de Alfândega da Fé e a 

empresa MOBI.E, S.A. – para APROVAÇÃO; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a celebração do referido protocolo, nos termos e de 
acordo com a minuta apresentada, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata, sob o 
nº 4780 (quatro mil setecentos e oitenta), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

27. Implementação do Interface de Passageiros e Melhoria das 

Condições de Acesso Junto da Escola Eb1 e Centro de Saúde – Auto 
de Medição 2TN – para RATIFICAÇÃO; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da 
Câmara, através de despacho proferido em doze de julho de dois mil e vinte e um, contido na informação da 
Divisão de Obras e Planeamento, registada na aplicação da Medidata sob o nº 4784 (quatro mil setecentos e 
oitenta e quatro) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), que aprovou o Auto de Medição nº 2 TN, no valor de 
€57.544,17 (cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta e quatro euros e dezassete cêntimos), relativamente 
à empreitada de “Implementação do Interface de Passageiros e Melhoria das Condições de Acesso junto da 
Escola EB1 e Centro de Saúde” 

28. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 

2199/21, ao abrigo do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos – para APROVAÇÃO. 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro ao requerente com o NIPG 
2199/21 no montante de €537,96 (quinhentos e trinta e sete euros e noventa e seis cêntimos) para para 
liquidar os planos de pagamento e as faturas em atraso da EDP, conforme referido na informação da Divisão 
Económica, Social e da Educação, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o 
nº 2861 (dois mil oitocentos e sessenta e um), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 
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