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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 11/02/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé – pedido 

de apoio financeiro; 

Deliberado por UNANIMIDADE, atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Alfândega da Fé no montante de € 4.500,00 para ajuda na aquisição de fardamento (60 
casacos de agasalho) para o corpo ativo da Associação 

2. Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município de 

Alfândega da Fé e a Associação Desportiva de Alfândega da Fé (ADAF); 

Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar a celebração do contrato-programa referido, nos 
termos e de acordo com a minuta anexa à informação da DJRH, datada de 22-01-2020, 
registada na aplicação da Medidata sob o nº 620 

3. Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro de 2012 - Artigo 15.º Declarações; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento das declarações prestadas pelo Senhor Presidente 
da Câmara, anexas à informação da DAF, datada de 05-02-2020, registada na aplicação da 
Medidata sob o nº 1235, a saber: Declaração de compromissos plurianuais existentes em 
31/12/2019 (art.15.º,n.º 1, a)); Declaração de pagamentos em atraso existentes em 31/12/2019 
(art.15.º,n.º 1, b)); Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2019 (art.15.º,n.º 
1, b)) e deliberou, por UNANIMIDADE enviá-las à próxima sessão da Assembleia Municipal, 
também para conhecimento. 

4. Reabilitação e reconstrução – Casa Arcebispo D. José de Moura – Relatório Final, 

Adjudicação, Solicitação dos Documentos de Habilitação e aprovação da minuta de 
contrato para cumprimento do art. 98 do CCP – Ratificação de decisão tomada pelo 
Sr. Presidente da Câmara; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em 31-01-2020, contido na informação da DO, datada de 21-01-
2020, registada na aplicação da Medidata sob o nº 572, que deliberou o seguinte: 
a) Adjudicar a empreitada “Reabilitação e Reconstrução – Casa Arcebispo D. José de Moura 
ao concorrente Armando Manuel Pires, pelo valor de 562 176,29 (quinhentos e sessenta e 
dois mil, cento e setenta e seis euros e vinte e nove cêntimos), acrescido de iva à taxa legal 
em vigor e cumprir o disposto no art. 77 do CCP; 
b) Apresentação da documentação constante na informação supra identificada; 
c) Aprovação da minuta do contrato; 
d) Tendo em conta o art. 290 A, designação do Engº Filipe Pinheiro para gestor de contrato 

5. Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – Remodelação e Requalificação – 

1ª Fase – Auto de medição n.º 2TN - para ratificação de decisão tomada pelo Sr. 
Presidente da Câmara; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em 14-01-2020, contido na informação da DO, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 10154 (2019), que aprovou o Auto de Medição nº 2 TN, no 
valor de €15.747,69, relativamente à empreitada “Escola Básica e Secundária de Alfândega da 
Fé – Remodelação e Requalificação – 1ª Fase” 

6- Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – Remodelação e Requalificação – 

1ª Fase – Auto de medição n.º 3TN - para ratificação de decisão tomada pelo Sr. 
Presidente da Câmara; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em 03-02-2020, contido na informação da DO, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 657 (2020), que aprovou o Auto de Medição nº 3 TN, no valor 
de €20.215,87, relativamente à empreitada “Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – 
Remodelação e Requalificação – 1ª Fase” 

7- Setor de Ordenamento do Território e Urbanismo - Emissão de parecer favorável 

sobre a viabilidade da operação urbanística denominada "Zona de Fruição Fluvial de 
Santo Antão da Barca", dirigido à Agência Portuguesa do Ambiente - para 
RATIFICAÇÃO do despacho de urgência proferido pelo Sr. Presidente da Câmara; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em 29-01-2020, contido na informação da DUA, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 925 (2020), que emitiu parecer favorável sobre a viabilidade da 
operação urbanística denominada “Zona de Fruição Fluvial de Santo Antão da Barca”, de 
acordo com a referida informação. 
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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

8- Setor de Licenciamento - processo LE.14/19 – LOE.300/19 - Aprovação do projeto 

de arquitetura associado ao pedido de licenciamento da obra de ampliação e 
reconstrução de uma edificação destinada “Habitação Unifamiliar, sita na Rua do 
Rosário, na aldeia e freguesia de Sambade, concelho de Alfândega da Fé, requerido 
por Maria José Caldeira Moreno Carvalho da Silva - para CONHECIMENTO 
(competência delegada no Presidente da Câmara VU.03); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

9. Setor de Gestão Urbanística - processo PC.3/20 – CPR.4/20 - Emissão de parecer 

favorável quanto à constituição de compropriedade / fracionamento de prédios 
rústicos (artigos n.º 2135, 2052, 2098, 2050 da freguesia de Sambade, e artigos n.º 
1394 e 1444 da União de Freguesias de Gebelim e Soeima), requerido por Herança 
de Manuel do Nascimento Azevedo - para CONHECIMENTO (competência 
subdelegada no Vereador do Urbanismo VU.44) 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

10. Setor de Gestão Urbanística - processo PC.5/20 – CPR.10/20 - Emissão de 

parecer favorável quanto à constituição de compropriedade / fracionamento de prédio 
rústico (artigo n.º 2959 da União de Freguesias de Gebelim e Soeima), requerido por 
Herança de Manuel do Nascimento Azevedo - para CONHECIMENTO (competência 
subdelegada no Vereador do Urbanismo VU.44); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

11. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 53/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos; 

Deliberado por, UNANIMIDADE, atribuir ao requerente com o NIPG 53/20 um apoio financeiro 
no montante de €154,35, para ajudar no pagamento da dívida da farmácia 

12. Proposta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Alfândega 

da Fé e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB); 

RETIRADO DA ORDEM DO DIA 

13. Pedido de emissão prévia de parecer vinculativo – Vera Lisa Monteiro de Melo; 
Deliberado, por UNANIMIDADE, deferir o pedido de isenção do IMT apresentado pela 
requerente e dar conhecimento do teor desta deliberação à Autoridade Tributária e Aduaneira 
bem como à requerente. 

14. Protocolo de colaboração entre o Município de Alfândega da Fé e a Associação de 

Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais (LEQUE); 

Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar a celebração do referido protocolo, nos termos e de 
acordo com a minuta anexa à informação da DJRH, datada de 30-01-2020, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 991. Mais foi deliberado, também por UNANIMIDADE, ratificar 
a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho proferido em 07-
02-2020, que autorizou a transferência imediata de €2.500,00 para a LEQUE. 

15. Atribuição do Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 878/20; 
Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir o Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 
878/20. 

16. Atribuição do Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 882/20. 
Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir o Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 
882/20. 
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