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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 07/04/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Ponto de situação relativamente ao Coronavirus – COVID-19; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação relativamente ao Coronavirus 
COVID-19 no nosso Concelho.  
O Senhor Presidente da Câmara, apresentou, de seguida, a seguinte proposta: 
1. Autorizar a suspensão do pagamento da água, referente aos consumos de Março, 
prolongando-se até 30-06-2020, para: 
a) Todos os estabelecimentos comerciais do Concelho de Alfândega da Fé que estejam 
fechados por força da lei, ou que tenham sido fortemente condicionados; 
b) Todas as IPSS's do nosso Concelho; 
c) Todos os munícipes que sejam detentores de benefícios municipais, como é o caso do 
Cartão Municipal Sénior, do Cartão ABEM; 
d) Todos os munícipes que estejam a auferir o Rendimento Social de Inserção (RSI); 
e) Famílias que estejam em situação de duplo desemprego e famílias monoparentais em 
situação de desemprego, mediante requerimento apresentado a solicitar a suspensão do 
respetivo pagamento da água. 
2. Autorizar a suspensão do pagamento da renda, referente ao mês de abril, prolongando-se 
até 30-06-2020, aos seguintes arrendatários: 
a) Lojistas no Mercado Municipal com lojas fechadas por força da lei, ou que tenham sido 
fortemente condicionados; 
b) Concessionário do Bar da Casa da Cultura; 
c) Concessionário das Escolinhas de Turismo Rural; 
d) Inquilinos das habitações do Bairro Social de Trás-de-Castelo e do Vale Telheiro; 
e) Concessionários das lojas da EDEAF 
A Câmara Municipal deliberou, por UNANIMIDADE, aprovar esta proposta apresentada. 
A Câmara Municipal deliberou ainda, por UNANIMIDADE aprovar o despacho proferido pelo 
Senhor Presidente da Câmara em 06-04-2020, relativamente às limitações para a realização 
das cerimónias fúnebres. 

2. Associação Regional de Ciclismo e Cicloturismo de Bragança – pedido de apoio 

financeiro; 

Deliberado por UNANIMIDADE, atribuir à Associação Regional de Ciclismo e Cicloturismo de 
Bragança um apoio financeiro no montante de €2.000,00 (dois mil euros) + IVA para ajudar no 
evento da “2ª Volta ao Nordeste em Bicicleta”, realizada entre os dias 25 a 28 de abril de 2019. 

3 Associação Industrial e Comercial de Alfândega da Fé – AICAF – pedido de apoio 

financeiro – para ratificação de decisão tomada pelo Sr. Presidente da Câmara; 

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal através de despacho por si proferido em 01-04-2020 que 
atribuiu um apoio financeiro à AICAF no montante de €400, 00 (quatrocentos euros) para 
pagamento do vencimento do mês de janeiro do corrente ano à funcionária que presta 
serviço de limpeza 

4. Centro Social de Paroquial de Gebelim – pedido de apoio financeiro - para 

ratificação de decisão tomada pelo Sr. Presidente da Câmara; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal através de despacho por si proferido em 02-04-2020 que autorizou o pagamento ao 
Centro Social e Paroquial de Gebelim no montante de €10.000,00 (dez mil euros) para ajudar 
nas despesas de implementação de uma cozinha – equipamentos e utensílios. 
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5. Protocolo de colaboração entre o Município de Alfândega da Fé e a Junta de 

Freguesia de Vilarelhos – para aprovação e ratificação; 

Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar a celebração do referido protocolo, nos termos e de 
acordo com a minuta anexa à informação da DJRH, datada de 06-03-2020, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 2262. Mais foi deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a 
decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho proferido em 06-03-
2020, que autorizou o pagamento à Junta de Freguesia de Vilarelhos, de €3.000,00 (três mil 
euros), descontando assim este valor ao valor total do protocolo. 

6- Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município de Alfândega da Fé e a 

AFLOCAF-Associação de Produtores Florestais do Concelho de Alfândega da Fé – 
para aprovação; 

Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar a celebração do referido protocolo, nos termos e de 
acordo com a minuta anexa à informação da DJRH, datada de 21-01-2020, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 576 (2020). 

7- Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município de Alfândega da Fé e a 

AICAF-Associação Industrial e Comercial de Alfândega da Fé – para aprovação; 

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 06-02-2020, 
registada na aplicação da Medidata sob o nº 1239 (2020) 

8- Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município de Alfândega da Fé e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé – para 
aprovação; 

Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar a celebração do referido protocolo, 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 637 (2020) 

9- IMPLEMENTAÇÃO DE UM LAGO NATURAL no âmbito do projecto “LIFE 

CLIMATE CHANGE ADAPTATION” – Auto de Medição nº 3 TN – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Auto de Medição nº 3 TN anexo à informação da 
DO, registada na aplicação da Medidata sob o nº 2391 (2020) da obra supra mencionada no 
valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) 

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

– 1ª Fase – Auto de medição n.º 4TN - 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 04-03-2020, contido na informação da DO, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 1844 (2020), que aprovou o Auto de Medição nº 4 TN, no valor 
de €45.771,48, relativamente à empreitada “Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – 
Remodelação e Requalificação – 1ª Fase” 

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

– 1ª Fase – Auto de medição n.º 5TN - 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 02-04-2020, contido na informação da DO, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 2569 (2020), que aprovou o Auto de Medição nº 5 TN, no valor 
de €37.056,18, (trinta e sete mil e cinquenta e seis euros e dezoito cêntimos) relativamente à 
empreitada “Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – Remodelação e Requalificação 
– 1ª Fase”. 

12- Setor de Licenciamento - processo LE.2/20 – LOE.42/20 - Aprovação do projeto 

de arquitetura relativo ao pedido de licenciamento da obra de construção de um 
"Armazém Agrícola" com 900,0 m2, sito na "Quinta de Zacarias" - Alfândega da Fé, 
requerido por Zimbro - Sociedade Agrícola e Turismo, Lda. - para CONHECIMENTO 
(competência subdelegada no Vereador do Urbanismo VU-03); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

13- Setor de Licenciamento - processo LE.3/20 – LOE.47/20 - Aprovação do projeto 

de arquitetura associado ao pedido de licenciamento da obra de construção de 
habitação unifamiliar com 325,1 m2, sita em "Penedras" - Alfândega da Fé, requerido 
por Manuel António Zenão - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no 
Vereador do Urbanismo VU-03); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

14- Setor de Licenciamento - processo LE.13/19 – ESP.34/20 - Deferido o pedido de 

licenciamento da obra de ampliação e alteração de um edifício de apoio ao posto de 
abastecimento de combustíveis, destinando-se a “Comércio / Serviços” e “Arrumos”, 
sito na Av. Sá Carneiro, Alfândega da Fé, requerido por TUACAR – Automóveis e 
Máquinas, SA - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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Presidente da Câmara VU-07); 

15- Setor de Licenciamento - processo LE.13/19 – RG.50/20 - Deferido o pedido de 

redução de taxas urbanísticas relativas ao licenciamento da obra de construção de 
uma habitação unifamiliar, lote B4 do loteamento da Coitada - Alfândega da Fé, 
requerido por Mário José Trindade Fernandes - para CONHECIMENTO (competência 
subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-41); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

16- Setor de Licenciamento - processo PC.10/20 – CPR.46/20 - Emissão de parecer 

favorável quanto constituição de compropriedade / fracionamento de prédios rústicos 
(artigos n.º 774, 779 da freguesia de Alfândega da Fé), requerido por Herança de 
João António Martins - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-
Presidente da Câmara VU-44); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

17- Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 607/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Ratificação de decisão 
tomada pelo Senhor Presidente da Câmara; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
que autorizou o pagamento de um apoio económico no montante de €250,00, ao requerente 
com o NIPG 607/20 para fazer face a despesas básicas 

18- Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 603/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos; 

Deliberado por UNANIMIDADE, atribuir um apoio económico no montante de €500,00 ao 
requerente com o NIPG 603/20 para ajudar no pagamento de despesas mensais nos próximos 
meses 

19- Atribuição de Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 2024/20, ao 

abrigo do Regulamento de Atribuição do Cartão Municipal Sénior; 

Deliberado por UNANIMIDADE ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
através de despacho proferido em 26-03-2020 que atribuiu o Cartão Municipal Sénior ao 
requerente com o NIPG 2024/20 

20- Atribuição de Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 2022/20, ao 

abrigo do Regulamento de Atribuição do Cartão Municipal Sénior; 

Deliberado por UNANIMIDADE ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
através de despacho proferido em 26-03-2020 que atribuiu o Cartão Municipal Sénior ao 
requerente com o NIPG 2022/20. 

21- Atribuição de Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 1919/20, ao 

abrigo do Regulamento de Atribuição do Cartão Municipal Sénior; 

Deliberado por UNANIMIDADE ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
através de despacho proferido em 26-03-2020 que atribuiu o Cartão Municipal Sénior ao 
requerente com o NIPG 1919/20 

22- Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município de Alfândega da Fé e a 

Associação Dignitude (Programa ABEM), no âmbito da pandemia COVID-19; 

Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar a celebração do referido protocolo, nos termos de 
acordo com a minuta anexa à informação da DESE, datada de 31-03-2020, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 2664 

23- Regulamento de Apoio ao Ensino Superior; 
Deliberado, por UNANIMIDADE aprovar o despacho proferido pelo Senhor Vereador Miguel 
Franco, datado de 06-04-2020, que permite que os apoios a atribuir abranjam todo o ano 
letivo de 2019-2020, ao abrigo do disposto no art. 10º do referido Regulamento. 

24- 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, através 
da reserva de recrutamento do órgão ou serviço ao abrigo do disposto no n.º4 do 
artigo 30.º da Portaria n.º125-A/2019 de 30 de abril; 

Deliberado por UNANIMIDADE autorizar o recrutamento de 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, através da 
reserva de recrutamento do órgão ou serviço ao abrigo do disposto no n.º4 do artigo 30.º da 
Portaria n.º125-A/2019 de 30 de abril; 
Mais foi deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos do artigo 55.º da Lei n.º71/2018, de 31 de 
dezembro, e para efeitos do disposto nos n.ºs 2, 3 e 4 submeter o assunto à Assembleia 
Municipal para autorizar o recrutamento de um Assistente Operacional / Auxiliar de Serviços 
Gerais com recurso a utilização da reserva de recrutamento do Procedimento Concursal 
Comum de um Assistente Operacional / Auxiliar de Serviços Gerais, aberto pelo Aviso n.º 
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10832/2016, publicado em Diário da República, 2.ª série N.º 167 31 de agosto de 2016 

25- Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 2219/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Ratificação de decisão 
tomada pelo Senhor Presidente da Câmara; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
que autorizou o pagamento de um apoio económico no montante de €550,00, ao requerente 
com o NIPG 2219/20 para poder pagar 2 meses de renda. 

26- Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 2317/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – para aprovação. 

Deliberado por UNANIMIDADE, atribuir um apoio económico no montante de €300,00 ao 
requerente com o NIPG 2317/20 para fazer face a despesas mensais. 

sandrac 


