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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/04/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação relativamente à pandemia do 
COVID-19 no nosso Concelho e arredores, bem como das medidas que a autarquia está a 
implementar e a preparar para mitigar os efeitos da pandemia no Concelho. 
Informaram que, devido a uma medida levada a cabo pela ULS Nordeste, em articulação com 
as autarquias e outras entidades regionais, já foram realizados em todos os lares do 
Concelho os testes de despiste da doença a funcionários e utentes. Para além disso, 
informaram que se encontram devidamente preparadas três instalações no Concelho, 
designadas de zonas de concentração e apoio à população, para acolher eventuais situações 
de urgência. 
Informaram também que as medidas de apoio aos empresários e comerciantes locais já estão 
a ser implementadas, nomeadamente as isenções do pagamento de rendas e água. Vai ser 
ainda feito, em articulação com a AICAF- Associação Industrial e Comercial de Alfândega da 
Fé, novo levantamento de necessidades e de maiores dificuldades dos comerciantes locais, 
no sentido de reforçar estas medidas. 
No que diz respeito ao apoio à Educação o Município está a assegurar todas as necessidades 
identificadas pelo Agrupamento de Escolas, Juntas de Freguesia e professores, para que 
nenhuma criança ou jovem fique sem acesso ao ensino à distância. 
Foi apresentada, pelos vereadores da oposição, uma proposta com medidas de apoio às 
famílias, empresas, freguesias e IPSS’s do Concelho. 

2. 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 um apoio financeiro no montante de €6.800,00 para ajudar a 
referida Associação na aquisição de fardamento (17 EPI’s) para novos bombeiros 

3. Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Pedro de Alfândega 

da Fé – pedido de apoio financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir à Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial da 
Freguesia de S. Pedro de Alfândega da Fé um apoio financeiro no montante de €750,00 para a 
aquisição de um depósito de gasóleo para o aquecimento da igreja. 

4. Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé – pedido de apoio financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir à Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé um 
apoio financeiro no montante de €10.000,00 perfazendo assim a totalidade do pedido de apoio 
apresentado anteriormente (ofício registado na aplicação da Medidata com o nº 7891 (2017), 
cuja primeira parte do apoio foi atribuído na reunião de câmara de 23-03-2029.  

5. Suspensão do pagamento de recibos da água do mês de março 2020 – para 

conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

6- Relatório de Gestão e Contas referente ao ano de 2019, nos termos da alínea i) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, é da competência da 
Câmara Municipal elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas e 
submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal de acordo com o n.º 2, alínea l), 
do artº 25º conjugado com o n.º 2 do artº 27, do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro; 

Deliberado, por MAIORIA, com três votos a favor e duas abstenções dos Senhores 
Vereadores Victor Bebiano e José Almendra, aprovar o Relatório de Gestão e Contas do ano 
de 2019, nos termos do n.º 1, alínea i) do artº 33º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de Setembro 
e submetê-lo à apreciação e votação da Assembleia Municipal de acordo com o n.º 2, alínea l) 
do artº 25º conjugado com o n.º 2 do artº 27º do referido diploma legal. 



 
 

  
 
PG.01_PROC.07_IMP.00  DAF │   SECÇÃO DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 2 de 2 
 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

6.1. Aplicação do resultado líquido do exercício do ano de 2019 - aprovada pelo 

órgão deliberativo mediante proposta fundamentada do órgão executivo, conforme 
disposto no ponto 2.7.3 do POCAL 

Deliberado, por MAIORIA, com três votos a favor e duas abstenções dos Senhores 
Vereadores Victor Bebiano e José Almendra, aprovar a aplicação de resultado líquido do 
exercício do ano de 2019, nos termos da proposta apresentada e submeter a mesma também 
para aprovação da Assembleia Municipal, nos termos previstos no ponto 2.7.3 do DL nº 54-
A/99, de 22 de fevereiro. 

7- Inventário e Património referente ao ano de 2019, aprovação do órgão executivo e 

posterior apreciação do órgão deliberativo em conformidade, respetivamente, com as 
disposições da alínea i) n.º 1 do artigo 33.º e alínea l), do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro; 

Deliberado, por MAIORIA, com três votos a favor e duas abstenções dos Senhores 
Vereadores Victor Bebiano e José Almendra, o Inventário e Património referente ao ano de 
2019, nos termos do n.º 1, alínea i) do artº 33º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro e 
submetê-lo à apreciação da Assembleia Municipal de acordo com o n.º 2, alínea l) do artº 25º 
conjugado com o n.º 2 do artº 27º do referido diploma legal. 

8- Relatório de 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 – Prestação de Contas de 2019; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da 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) a 31-12-2019 e submeteu-o à próxima sessão da Assembleia 
Municipal também para conhecimento 

9- SAMBADE – Aldeia Tecnológica e Turística – Obras de Reabilitação e 

Transformação da Casa do Povo em Centro de Cultural Tecnológico” – Vistoria para 
efeitos de receção definitiva (final) - para conhecimento do despacho proferido pelo 
Sr. Presidente; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da realização da vistoria para efeitos de receção 
definitiva relativa à obra referida. 

10- SAMBADE – Aldeia Tecnológica e Turística – Obras de Reabilitação e 

Transformação da Escola Primária de Sambade em Centro de Interpretação – 
Demolição de Edifício contíguo” – Vistoria para efeitos de receção definitiva (final) – 
para conhecimento do despacho proferido pelo Sr. Presidente. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da realização da vistoria para efeitos de receção 
definitiva relativa à obra referida. 

11- SAMBADE – Aldeia Tecnológica e Turística – Obras de Reabilitação e 

Transformação da Escola Primária de Sambade em Centro de Interpretação – 
Substituição de Cobertura” – Vistoria para efeitos de receção definitiva (final) – para 
conhecimento do despacho proferido pelo Sr. Presidente 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da realização da vistoria para efeitos de receção 
definitiva relativa à obra referida. 

12. Sambade - Aldeia Tecnológica e Turística - Obras de Reabilitação e 

Transformação da Escola Primária de Sambade em Centro de Interpretação” – 
Vistoria para efeitos de receção definitiva (final) – para conhecimento do despacho 
proferido pelo Sr. Presidente 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da realização da vistoria para efeitos de receção 
definitiva relativa à obra referida. 
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