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Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Alfândega da Fé — 07/09/2021 — 10:00 
Local: Auditório Manuel Faria da Casa da Cultura Mestre José Rodrigues 
ORDEM DE TRABALHOS 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Informações. 

 

ORDEM DO DIA 

 

Gabinete de Apoio ao Executivo: 

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; 

 

Divisão Jurídica e Recursos Humanos: 

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; 

 

Divisão Administrativa e Financeira: 

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; 

9. Taxa Municipal de Direito de Passagem (TMDP) – Proposta de percentual a aplicar em 2022 – para 

aprovação; 

 

Divisão de Obras e Planeamento: 

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; 

 

Divisão de Urbanismo e Ambiente: 

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 CM-09 e CM-10); 
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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 Vice-Presidente 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 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 

Vice-Presidente 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 Vice-Presidente 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; 

 

Divisão Económica, Social e da Educação: 

20. NERBA - Proposta de Colaboração - Protocolo de Parceria - Formação em Português Língua de Acolhimento 

– para aprovação; 

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; 
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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. 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

(Eduardo Manuel Dobrões Tavares) 
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