Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal
DIVISÃO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA (DAF)
MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 11/01/2022
ORDEM DE TRABALHO

1. Ampliação e Requalificação da Zona Industrial com criação de
incubadora de empresas – Impugnação Administrativa – para
ratificação de decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara;

2. Alargamento do Horário de Funcionamento do Estabelecimento de
Bebidas “Café Stramuntano” – Ratificação de decisão tomada pelo
Senhor Presidente da Câmara Municipal;
3. Empréstimo de curto prazo, nos termos do art.º 50.º da Lei nº
73/2013, de 3/9, até ao montante de € 180.000,00. - Ratificação nos
termos da competência que é conferida pelo n.º 3 do artº 35º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, ao Senhor Presidente da Câmara;
4. Empreitada de “Alteração do Piso 0 dos Paços do Concelho –
Instalação do Espaço do Cidadão”- Abertura do procedimento – para
conhecimento;
5- Empreitada de “Ampliação dos Postos de Trabalho do Centro de
Inovação Consular e Social”- Abertura do procedimento – para
conhecimento;
6- Empreitada de “Intervenções de Conservação Urbanística em
diversas Freguesias do Concelho” – Auto de Medição nº 4 TN – para
ratificação de decisão tomada pelo Senhor Vereador em regime de
permanência;
7- Empreitada de “Intervenções de Conservação Urbanística em
Diversas Freguesias do Concelho” – Prorrogação do prazo de
execução da empreitada e solicitação do novo plano de trabalhos e
plano de pagamentos – para ratificação de decisão tomada pelo
Senhor Presidente da Câmara;
8- Implementação do Interface de Passageiros e Melhoria das
Condições de acesso Junto da Escola EB1 e Centro de Saúde –
Auto de Medição 5 TN - para ratificação de decisão tomada pelo
Senhor Vereador em regime de permanência;
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Deliberado, por MAIORIA, dos presentes, com dois votos a favor e duas abstenções, dos Senhores Vereadores
Vítor Bebiano e José Almendra, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de
despacho proferido em treze de setembro de dois mil e vinte e um, que decidiu manter a decisão do júri
constante do Relatório Final, tendo por base a fundamentação anexa à informação da Divisão Jurídica e
Recursos Humanos, datada de treze de setembro de dois mil e vinte e um, registada na aplicação de
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 6824 (seis mil oitocentos e vinte e quatro) do ano de 2021
(dois mil e vinte e um)
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara,
Eduardo Tavares, através de despacho por si proferido em três de dezembro de dois mil e vinte e um,
registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 8980 (oito mil novecentos e oitenta)
do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara,
Eduardo Tavares, através de despacho por si proferido em vinte de dezembro de dois mil e vinte e um,
registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 9403 (nove mil e três) do ano de
2021 (dois mil e vinte e um), que autorizou a consulta a entidades bancárias para a contração de um
empréstimo de curto prazo até ao montante máximo de €180.000,00 (cento e oitenta mil euros) pelo prazo de 12
(doze) meses.
A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da Divisão de Obras e Planeamento,
registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 8815 (oito mil oitocentos e quinze),
do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), bem como do despacho proferido pelo Senhor Vereador em Regime de
Permanência, nela contido.
A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da Divisão de Obras e Planeamento,
registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 9277 (nove mil duzentos e setenta e
sete), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), bem como do despacho proferido pelo Senhor Vereador em
Regime de Permanência, nela contido.
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Vereador em regime de
permanência, através de despacho proferido em nove de dezembro de dois mil e vinte e um, contido na
informação da Divisão de Obras e Planeamento, registada na aplicação da Medidata sob o nº 8938 (oito mil
novecentos e trinta e oito) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), que aprovou o Auto de Medição nº 4 TN, no
valor de € 10.145,27 (dez mil cento e quarenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos), relativamente à
empreitada de “Intervenções de Conservação Urbanística em Diversas Freguesias do Concelho”.
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal, através de despacho proferido em cinco de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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 38 (trinta e oito) do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois).
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Vereador em regime de
permanência, através de despacho proferido em vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e um, contido na
informação da Divisão de Obras e Planeamento, registada na aplicação da Medidata sob o nº 9197 (nove mil
cento e noventa e sete) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), que aprovou o Auto de Medição nº 5TN, no valor
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9- Implementação do Interface de Passageiros e Melhoria das
Condições de acesso Junto da Escola EB1 e Centro de Saúde – 2.ª
Prorrogação do prazo de execução da empreitada e aprovação do
novo plano de trabalhos e plano de pagamentos - para ratificação de
decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara;
10. Setor de Licenciamento - processo IapU.1/97 – PP.259/21)
Aprovação da operação urbanística promovida pelo Município
«Loteamento da Zona Industrial de Alfândega da Fé - nova 7.ª
alteração da Operação de Loteamento» - para DELIBERAÇÃO
(competência própria da Câmara Municipal CM-09 e CM-10);
11. Setor de Licenciamento - LE.9/21 - LOE.251/21) Aprovação do
projeto de arquitetura da obra de construção de uma habitação
unifamiliar com 130,6m2, sita em "Rua do Rebaldinho" - freguesia de
Vilarelhos, requerido por Amélia da Conceição Almeida de Sá - para
CONHECIMENTO (competência VU-03, subdelegada no Vereador
da DUA);
12. Setor de Licenciamento - LE.14/21 - LOE-AP.250/21 - Aprovação
do projeto de arquitetura da obra de construção de uma habitação
unifamiliar com 322,35m2, sita em "Loteamento da Coitada – Lote B
17" - vila e freguesia de Alfândega da Fé, requerido por Armando
José Alves Morais e Nilsa Arminda Machado Dinis Morais - para
CONHECIMENTO (competência VU-03, subdelegada no Vereador
da DUA);
13. Setor de Licenciamento - LE.15/21 - LOE-AP.246/21 - Aprovação
do projeto de arquitetura da obra de construção de uma habitação
unifamiliar com 322,35m2, sita em "Loteamento da Coitada – Lote B
16" - vila e freguesia de Alfândega da Fé, requerido por
Saltysummer, Unipessoal Lda. - para CONHECIMENTO
(competência VU-03, subdelegada no Vereador da DUA);
14. Setor de Licenciamento - LE.16/21 - LOE-AP.254/21 - Aprovação
do projeto de arquitetura da obra de construção de uma habitação
unifamiliar com 301,7m2, sita em "Jogo da Bola" - aldeia e freguesia
de Sambade, requerido por Nuno Filipe Gomes Velho - para
CONHECIMENTO (competência VU-03, subdelegada no Vereador
da DUA);
15. Setor de Licenciamento - LE.17/21 - LOE-AP.247/21 - Aprovação
do projeto de arquitetura da obra de construção de uma habitação
unifamiliar com 322,35m2, sita em "Loteamento da Coitada – Lote B
14" - vila e freguesia de Alfândega da Fé, requerido por
Saltysummer, Unipessoal Lda. - para CONHECIMENTO
(competência VU-03, subdelegada no Vereador da DUA);
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de €36.456,57 (trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e sete cêntimos),
relativamente à empreitada de “Implementação do Interface de Passageiros e Melhoria das Condições de
Acesso junto da Escola EB1 e Centro de Saúde ”.
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal, através de despacho proferido em cinco de janeiro de dois mil e vinte e dois, que aprovou a 2ª
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 9271 (nove mil duzentos e setenta e um) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
Deliberado, por MAIORIA, dos presentes, com dois votos a favor e duas abstenções, dos Senhores Vereadores
Vítor Bebiano e José Almendra, aprovar a nova 7ª Alteração da Operação de Loteamento com Obras de
Urbanização da Zona Industrial de Alfândega da Fé, nos termos e de acordo com a informação da Divisão de
Urbanismo e Ambiente, datada de seis de janeiro de dois mil e vinte e dois, com o NIPG 6959/21 (seis mil
novecentos e cinquenta e nove barra vinte e um).
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.
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16. Setor de Licenciamento - LE.18/21 - LOE-AP.248/21 - Aprovação
do projeto de arquitetura da obra de construção de uma habitação
unifamiliar com 322,35m2, sita em "Loteamento da Coitada – Lote B
15" - vila e freguesia de Alfândega da Fé, requerido por Silvino José
Camelo Garcia - para CONHECIMENTO (competência VU-03,
subdelegada no Vereador da DUA);
17. Setor de Licenciamento - LE.19/21 - LOE-AP.252/21 - Aprovação
do projeto de arquitetura da obra de construção de uma habitação
unifamiliar com 290,0m2a, sita em "Loteamento da Coitada – Lote A
7" - vila e freguesia de Alfândega da Fé, requerido por Cátia Sofia
Araújo da Silva e Bruno Jorge Silva de Carvalho - para
CONHECIMENTO (competência VU-03, subdelegada no Vereador
da DUA);
18. Setor de Licenciamento - processo LE.63/96 – ESP.213/21 Deferido o 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 VU-07, subdelegada no Vereador
da DUA);
19. Setor de Licenciamento - processo LE.10/21 - ESP.242/21 Aprovação do novo projeto de arquitetura e deferido o pedido de
licenciamento da obra de construção de uma habitação unifamiliar
com 210,6 m2, sita em "Chãs" - Gebelim - união de freguesias de
Gebelim e Soeima, requerido por Roberto Carlos Teixeira Neto - para
CONHECIMENTO (competências VU-03 e VU-07, subdelegadas no
Vereador da DUA);
20. Setor de Licenciamento - processo LE.11/21 – ESP.262/21 Deferido o 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 VU-07,
subdelegada no Vereador da DUA);
21. Setor de Espaços Verdes - pedido de apoio de mão-de-obra e
trabalhos especializados) Execução de podas de manutenção nas
árvores do logradouro do Lar da Santa Casa da Misericórdia, em
Alfândega da Fé, requerido por Santa Casa da Misericórdia de
Alfândega da Fé - para CONHECIMENTO (serviço autorizado pelo
Chefe da DUA com concordância do Vereador da DUA e do
Presidente da Câmara);
22. Setor de Espaços Verdes - pedido de apoio de mão-de-obra e
trabalhos especializados) Execução de podas de manutenção nas
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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.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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árvores do logradouro do Infantário da Santa Casa da Misericórdia,
em Alfândega da Fé, requerido por Santa Casa da Misericórdia de
Alfândega da Fé - para CONHECIMENTO (serviço autorizado pelo
Chefe da DUA com concordância do Vereador da DUA e do
Presidente da Câmara);
23. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o n.º35P
(12/2021), ao abrigo do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais
Desfavorecidos – para aprovação;

24. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o n.º48P
(15/2021), ao abrigo do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais
Desfavorecidos – para aprovação;

25. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o n.º45P
(9/2021), ao abrigo do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais
Desfavorecidos – para aprovação.

DELIBERAÇÃO

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro ao requerente com o N.º 35P
(12/2021) no montante de €500,00 (quinhentos euros) para ajudar o agregado a fazer face às suas despesas
mensais e liquidar a divida de renda e assim 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 86 (oitenta e seis), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro ao requerente com o N.º 48P
(15/2021) no montante de €500,00 (quinhentos euros) para apoiar o agregado nas suas despesas e assim
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 102 (cento e dois), do ano de 2021 (dois
mil e vinte e um).
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro ao requerente com o N.º 45P
(9/2021) no montante de €361,53 (trezentos e sessenta e um euros e cinquenta e três cêntimos) para apoiar o
agregado nas suas despesas e assim 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 103
(cento e três), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
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