Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal
DIVISÃO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA (DAF)
MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 07/09/2021

ORDEM DE TRABALHO
1. Junta de Agricultores do Planalto Vilarchão/Parada –
Ratificação de decisão tomada pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal e aprovação do restante pedido de apoio;

2. Junta de Freguesia de Vilarelhos – Pedido de apoio
financeiro - Ratificação de decisão tomada pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal;

3. Junta de Freguesia de Sambade – Pedido de apoio
financeiro - Ratificação de decisão tomada pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal;

4. Adenda ao Protocolo de Cooperação Institucional entre o
Município de Alfândega da Fé e a Freguesia de Sambade;
5. Protocolo de Cooperação Institucional entre o Município de
Alfândega da Fé e União de Freguesias da Eucísia, Gouveia
e Valverde;
6. Relatório de monitorização do PAM - 1º trimestre de 2021,
nos termos do artigo 29.º, da Lei nº 53/2014, de 25/08,
conjugado com o Anexo I do Contrato PAM – para
conhecimento;
7- Relatório de monitorização do PAM - 2º trimestre de 2021,
nos termos do artigo 29.º, da Lei nº 53/2014, de 25/08,
conjugado com o Anexo I do Contrato PAM – para
conhecimento;
8- Proposta de Fixação de Taxas do Imposto Municipal sobre
Imoveis (IMI) - ano 2022 – para aprovação;
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DELIBERAÇÃO
Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho
proferido em trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um, que atribuiu um 50% do apoio financeiro solicitado pela
Junta de Agricultores do Planalto Vilarchão/Parada, no montante de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) para
ajudar no pagamento dos serviços da empresa EngiRecursos, Consultoria em Engenharia e Ambiente, Lda, referente
ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução da Barragem de Gebelim e Caminho de Acesso ao
Coroamento, conforme referido no ofício registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº
6503 (seis mil quinhentos e três) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho
proferido em dois de setembro de dois mil e vinte e um, que atribuiu um apoio financeiro à Junta de Freguesia de
Vilarelhos, no montante de €10.000,00 (dez mil euros) para fazer face a despesas realizadas no âmbito do Festival
PAN e outros trabalhos, conforme referido no ofício registado na aplicação de Atendimento e Expediente da
Medidata sob o nº 6498 (seis mil quatrocentos e noventa e oito) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um)
Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho
proferido em vinte de agosto de dois mil e vinte e um, que atribuiu um apoio financeiro à Junta de Freguesia de
Sambade, no montante de €10.000,00 (dez mil euros) para fazer face a despesas tidas com arranjo e conservação da
fonte luminosa, arranjo do tanque no Beco Jogo da Bola, arranjo do tanque na Rua Fonte Moniz e arranjo dos
tanques em Covelas e Vila Nova, conforme referido no ofício registado na aplicação de Atendimento e Expediente da
Medidata sob o nº 5302 (cinco mil trezentos e dois) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um)
Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a celebração da adenda ao protocolo supra referido, nos termos e de acordo
com a minuta anexa à informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, registada na aplicação de Atendimento
e Expediente da Medidata sob o nº 5458 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito) do ano de 2021 (dois mil e vinte e
um)
Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a celebração do protocolo supra referido, nos termos e de acordo com a
minuta anexa à informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, registada na aplicação de Atendimento e
Expediente da Medidata sob o nº 5731 (cinco mil setecentos e trinta e um) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
A Câmara Municipal tomou conhecimento da Monitorização do PAM – 1º Trimestre de 2021, do Município de
Alfândega da Fé, registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 4864 (quatro mil
oitocentos e sessenta e quatro) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um)nos termos do artigo 29.º, da Lei nº 53/2014, de
25/08, conjugado com o Anexo I do Contrato PAM) a 31-03-2021 e submete-o à próxima sessão da Assembleia
Municipal também para conhecimento
A Câmara Municipal tomou conhecimento da Monitorização do PAM – 2º Trimestre de 2021, do Município de
Alfândega da Fé, registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 6325 (seis mil trezentos
e vinte e cinco) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um)nos termos do artigo 29.º, da Lei nº 53/2014, de 25/08,
conjugado com o Anexo I do Contrato PAM) a 31-06-2021 e submete-o à próxima sessão da Assembleia Municipal
também para conhecimento
Deliberado, por UNANIMIDADE, conforme proposta registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata
sob o nº 6448 (seis mil quatrocentos e quarenta e oito) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), o seguinte:
1. Solicitar à Assembleia Municipal a fixação da Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de 0,395%,
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9- Taxa Municipal de Direito de Passagem (TMDP) –
Proposta de percentual a aplicar em 2022 – para aprovação;
10- Marcações Rodoviárias e Sinalização Horizontal na Vila
de Alfândega da Fé – Prorrogação do prazo de execução da
empreitada e solicitação do novo plano de trabalhos e plano
de pagamentos – Ratificação de decisão tomada pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal;
11- Setor de Licenciamento - processo IapU.3/21 –
PP.163/21 - Aprovação do projeto de execução da operação
urbanística promovida pelo Município «Zona de Fruição
Fluvial de Santo Antão da Barca”, abrangendo a Freguesia
de Cerejais e a União de Freguesias de Parada e Sendim da
Serra, concelho de Alfândega da Fé - para RATIFICAÇÃO do
despacho de urgência proferido pelo Sr. Presidente em
01/08/2021 (competência própria da Câmara Municipal CM09 e CM-10);
12- Setor de Licenciamento - processo LE.10/21 LOE.164/21 - Aprovação do projeto de arquitetura associado
ao pedido de licenciamento da obra de construção de uma
habitação unifamiliar com 421,2 m2, sita em "Chãs" Gebelim - união de freguesias de Gebelim e Soeima,
requerido por Roberto Carlos Teixeira Neto - para
CONHECIMENTO (competência subdelegada no VicePresidente da Câmara VU-03);
13- Setor de Licenciamento - processo LE.11/21 LOE.165/21 - Aprovação do projeto de arquitetura associado
ao pedido de licenciamento da obra de reconstrução e
ampliação de uma habitação unifamiliar com 275,1 m2, sita
em "Rua do Santuário" - freguesia de Cerejais, requerido por
Marcelino Jorge Azevedo Ginja - para CONHECIMENTO
(competência subdelegada no Vice-Presidente da Câmara
VU-03);
14- Setor de Licenciamento - processo LE.12/21 LOE.183/21 - Aprovação do projeto de arquitetura associado
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(zero vírgula trezentos e noventa e cinco porcento), como medida de desagravamento deste imposto, para
os prédios urbanos, conforme alínea c), do nº 1 e nos termos do nº 5 do art.º 112º do Código do Imposto
Municipal sobre Imóveis (CIMI), com todas as alterações legislativas introduzidas;
2. Redução da taxa de IMI dos atuais 0,410% (zero vírgula quatrocentos e dez porcento) para 0,395% (zero
vírgula trezentos e noventa e cinco porcento), em 2022 (dois mil e vinte e dois) e redução incremental anual
de 0,015% zero vírgula zero quinze porcento);
Solicitar à Assembleia Municipal a fixação da Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de 0,8% (zero vírgula
oito porcento) para os prédios rústicos, conforme alínea a), do nº 1 e nos termos do nº 5 do art.º 112º do Código do
Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), com todas as alterações legislativas introduzidas
Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a proposta de percentual a aplicar em 2022 (dois mil e vinte e dois), 0% (zero
porcento), referente à Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), como proposta a enviar à próxima sessão da
Assembleia Municipal para aprovação.
Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de
despacho proferido em dezasseis de agosto de dois mil e vinte e um, que aprovou a prorrogação de prazo de
execução da empreitada supra identificada e a solicitação do novo plano de trabalhos e plano de pagamentos,
conforme referido na informação da Divisão de Obras e Planeamento, registada na aplicação da Medidata sob o nº
6035 (seis mil e trinta e cinco) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho
proferido em um de agosto de dois mil e vinte e um, que aprovou o Projeto de Execução, sob as 5 (cinco)
recomendações expressas na informação nº 43 (quarenta e três), de trinta de julho de dois mil e vinte e um, da
Divisão de Urbanismo e Ambiente e sujeita ao cumprimento das medidas de minimização mencionadas na DIA e
RECAPE, e ainda ao cumprimento dos 13 (treze) requisitos referidos em anexo ao Parecer da APA.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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ao pedido de licenciamento da obra de reconstrução e
ampliação de uma habitação unifamiliar com 144,6 m2, sita
em "Rua do Vale" - Valverde - união de freguesias de
Eucísia, Gouveia e Valverde, requerido por Helena Sofia
Pantaleão Lisboa e Mário Rui Pantaleão Lisboa - para
CONHECIMENTO (competência subdelegada no VicePresidente da Câmara VU-03);
15- Setor de Licenciamento - processo LE.11/20 ESP.177/21 - Deferido o pedido de licenciamento da obra de
ampliação de uma habitação unifamiliar com 200,0 m2, sita
em "Rua da Soalheira" - Vilarchão, requerido por Antero José
Roque - para CONHECIMENTO (competência subdelegada
no Vice-Presidente da Câmara VU-07);
16- Setor de Licenciamento - processo LE.7/21 - ESP.167/21
- Deferido o 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 VicePresidente da Câmara VU-07);
17- Setor de Licenciamento - processo LE.8/21 - ESP.158/21
- Deferido o 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-07);
18- Setor de Licenciamento - processo LE.7/21 - RG.188/21 Deferido o pedido de redução (-50%) das taxas urbanísticas
relativas ao licenciamento da obra de construção de uma
habitação unifamiliar, 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-41);
19- Setor de Licenciamento - processo LE.8/21 - RG.175/21 Deferido o pedido de redução (-50%) das taxas urbanísticas
relativas ao licenciamento da obra de construção de uma
habitação unifamiliar, sita em "Chão" - freguesia de
Alfândega da Fé, requerido por António Manuel Pires
Romano
para
CONHECIMENTO
(competência
subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-41;
20- NERBA - Proposta de Colaboração - Protocolo de
Parceria - Formação em Português Língua de Acolhimento –
para aprovação;
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A Câmara Municipal tomou conhecimento.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a celebração do referido protocolo, nos termos e de acordo com a minuta
anexa à informação da Divisão Económica, Social e da Educação, registada na aplicação de Atendimento e
Expediente, da Medidata, sob o nº 6261 (seis mil duzentos e sessenta e um) do ano de 2021, (dois mil e vinte e um)
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21- Pedido de autorização para o pagamento da dívida da
água em prestações, apresentado pelo requerente com o
NIPG 4676/21, ao abrigo do nº 1 do art. 80º do Regulamento
Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas
Residuais de Alfândega da Fé;

22- Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o
n.º30P (48/2021), ao abrigo do Regulamento de Apoio a
Estratos Sociais Desfavorecidos – para ratificar;

23- Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o
n.º26P (17/2021), ao abrigo do Regulamento de Apoio a
Estratos Sociais Desfavorecidos – para ratificar;

24- Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o
n.º17P (77/2021), ao abrigo do Regulamento de Apoio a
Estratos Sociais Desfavorecidos – para ratificar;
25- Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o
n.º18P (19/2021), ao abrigo do Regulamento de Apoio a
Estratos Sociais Desfavorecidos;

26- Compromissos plurianuais dos encargos com a educação

27- Aprovação da Carta Desportiva Municipal.

DELIBERAÇÃO
Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho
proferido em vinte e um de agosto de dois mil e vinte e um, que autorizou o requerente com o NIPG 4676/21 (quatro
mil seiscentos e setenta e seis barra vinte e um) o pagar a sua dívida de água em quinze prestações mensais, ao
abrigo do nº 1 do art. 80º do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais de
Alfândega da Fé. Mais foi deliberado que a família seja isenta do pagamento dos respetivos juros, nos termos e de
acordo com o referido na informação da Divisão Económica, Social e da Educação, registada na aplicação de
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 5846 (cinco mil oitocentos e quarenta e seis) do ano de 2021 (dois
mil e vinte e um).
Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho
proferido em dezanove de agosto de dois mil e vinte e um, que atribuiu um apoio financeiro ao requerente com o Nº
30P (48/2021) no montante de €550,00 (quinhentos e cinquenta euros) para o pagamento de dois meses de renda e
assim ajudar a requerente a reorganizar o seu orçamento familiar, conforme referido na informação da Divisão
Económica, Social e da Educação, registada na aplicação da Ação Social da Medidata sob o nº 32 (trinta e dois), do
ano de 2021 (dois mil e vinte e um)
Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho
proferido em dezanove de agosto de dois mil e vinte e um, que atribuiu um apoio financeiro ao requerente com o Nº
26P (17/2021) no montante de €300,00 (trezentos euros) para o pagamento de dois meses de renda e assim ajudar a
requerente a reorganizar o seu orçamento familiar, conforme referido na informação da Divisão Económica, Social e
da Educação, registada na aplicação da Ação Social da Medidata sob o nº 31 (trinta e um), do ano de 2021 (dois mil e
vinte e um)
Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho
proferido em vinte e oito de julho de dois mil e vinte e um, que atribuiu um apoio financeiro ao requerente com o Nº
17P (77/2021) no montante de €350,00 (trezentos e cinquenta euros) para o pagamento de sete meses de renda e
assim ajudar a requerente a reorganizar o seu orçamento familiar, conforme referido na informação da Divisão
Económica, Social e da Educação, registada na aplicação da Ação Social da Medidata sob o nº 25 (vinte e cinco), do
ano de 2021 (dois mil e vinte e um)
Ponto retirado da ordem do dia por falta de documento comprovativo de despesa.

Deliberado, por UNANIMIDADE, apresentar à Assembleia Municipal as propostas apresentadas nas informações da
Divisão Económica, Social e da Educação, registadas na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o
nº 6574 (seis mil quinhentos e setenta e quatro), 6546 (seis mil quinhentos e quarenta e seis), 6539 (seis mil
quinhentos e trinta e nove), 6552 (seis mil quinhentos e cinquenta e dois) e 6445 (seis mil quatrocentos e quarenta e
cinco), todas do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), para que este órgão deliberativo autorize a assunção destes
compromissos
Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a Carta Desportiva Municipal, anexa à informação da Divisão da Cultura,
Turismo e Desporto, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata, sob o nº 6658 (seis mil
seiscentos e cinquenta e oito), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
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