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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/02/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Pedido de autorização para recrutar um Assistente Operacional / Auxiliar de 

Serviços Gerais para celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado através da reserva de recrutamento no órgão ou serviço, ao 
abrigo do disposto no n.º4 do artigo 30.º da Portaria n.º125-A/2019 de 30 de abril; 

Retirado da ordem do dia 

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

Associação Musical de Alfândega da Fé; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a celebração do referido protocolo, 
nos termos e de acordo com a minuta anexa à informação da DJRH, datada de 20-02-2020, 
registada na aplicação da Medidata sob o nº 1771 (2020). 

3. Monitorização do PAM do Município de Alfândega da Fé, nos termos do artigo 

29.º, da lei nº 53/2014, de 25/08, conjugado com o Anexo I do Contrato PAM - 3º 
trimestre de 2019; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Monitorização do PAM do 3º Trimestre de 2019, 
do Município de Alfândega da Fé, nos termos do artigo 29.º, da Lei nº 53/2014, de 25/08, 
conjugado com o Anexo I do Contrato PAM) e deliberou, por UNANIMIDADE, dos presentes, 
enviá-las à próxima sessão da Assembleia Municipal, também para conhecimento. 

4. Setor de Licenciamento - processo LE.9/19 – ESP-AP.13/20 - Deferido o pedido de 

licenciamento da obra de construção de habitação unifamiliar, Trás do Castelo - 
Alfândega da Fé, requerido por Iolanda de Jesus Jaldim Simões - para 
CONHECIMENTO (competência delegada no Presidente da Câmara VU.07); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

5. Setor de Licenciamento - processo LE.3/19 – RG.12/207 - Deferido o pedido de 

redução de taxas urbanísticas relativas ao licenciamento da obra de construção de 
uma habitação unifamiliar, Lote B13 – Coitada, Alfândega da Fé, requerido por 
Patrícia Alexandra Realista Pereira e José Eduardo Loureiro Coutinho Pinto - para 
CONHECIMENTO (competência delegada no Presidente da Câmara VU.41); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

6- Proposta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Alfândega da 

Fé e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB); 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a celebração do referido protocolo, 
nos termos e de acordo com a minuta anexa à informação da DESE, datada de 06-02-2020, 
registada na aplicação da Medidata sob o nº 1277 (2020). 

7- Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 820/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – 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 19-02-2020, contido na informação 
da DESE, registada na aplicação da Medidata sob o nº 1318 (2020) que atribuiu ao requerente 
com o NIPG 820/20 um apoio económico no montante de €700,00 (setecentos euros) para 
ajudar no pagamento de dois meses de renda. 
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