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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 12/05/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

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

O executivo municipal fez um ponto de situação sobre a COVID-19 no concelho. O Senhor 
Presidente da Câmara informou que, após a redução das medidas de confinamento, o 
concelho continua sem cadeias de contágio e a região está há vários dias sem registo de 
novos casos de coronavírus. 
O Senhor Presidente informou também que, dada a situação epidemiológica em que vivemos 
neste momento, a autarquia está a preparar medidas de incentivo à economia local, dentro do 
que está permitido pela Direcção Geral de Saúde, como é o caso da reabertura do mercado 
agrícola, realizado no âmbito das feiras quinzenais, já no próximo dia 18 de maio. O apoio aos 
produtores locais e ao escoamento da cereja de Alfândega da Fé também estão em análise. A 
retoma dos transportes públicos, junto com as empresas que prestam este serviço também 
está a ser avaliada 

2. Junta de Agricultura da Camba – pedido de apoio financeiro – Ratificação de 

decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, através de decisão tomada em 04-05-2020, que autorizou o pagamento de um 
apoio financeiro à Junta de Agricultura da Camba no montante de €1.500,00 (mil e quinhentos 
euros), para a prossecução dos objectivos basilares do contrato de parceria celebrado 14-09-
2015. 

3. União de Freguesia de Eucísia, Gouveia e Valverde - pedido de apoio financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir à União de Freguesias de Eucísia, Gouveia e Valverde 
um apoio financeiro no montante de €25.000,00 para fazer face a obras realizadas nas aldeias 
de Cabreira, Gouveia e Eucísia, e outras previstas, devidamente identificadas no ofício 
registado na aplicação da Medidata sob o número 4857 (2019). 

4. Centro Social e Cultural de Gebelim – pedido de perdão de dívida de água; 
Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar o pedido de perdão de dívida de água apresentado 
pelo requerente, referente à lista de recibos identificados no anexo ao ofício registado na 
aplicação da Medidata com o nº 1300 (2020). 

5. Suspensão do pagamento de rendas dos meses de abril, maio e junho 2020 – para 

conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

6- Contabilização da Participação dos municípios na receita do IVA - (alínea d) do art. 

25.º e art. 26.º -A da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 
51/2018, de 16 de agosto - Transferências provenientes do Orçamento do Estado - 
Alteração ao Orçamento do Município – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Alteração ao Orçamento do Município para a 
inclusão da rubrica da receita, no montante de 68 883,10€, conforme mencionado na 
informação da DAF, datada de 24-04-2020, registada na aplicação da Medidata sob o nº 3133 
(2020),e submeteu-a à próxima sessão da Assembleia Municipal também para conhecimento. 

7- Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 2631/20, ao abrigo do 

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

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em 29-04-2020, que autorizou o pagamento de um apoio 
económico no montante de €525,00 (quinhentos e vinte e cinco euros), ao requerente com o 
NIPG 2631/20 para o pagamento de 3 meses de renda em atraso. 

8- Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 2654/20, ao abrigo do 

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

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em 29-04-2020, que autorizou o pagamento de um apoio 
económico no montante de €600,00 (seiscentos euros), ao requerente com o NIPG 2654/20 
para fazer face a despesas mensais do mês de abril. 
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9- Projeto “Alfândega da Fé à Mesa” – pagamento do incentivo financeiro aos 

restaurantes aderentes – Ratificação de decisão tomada pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em 01-04-2020, que autorizou o pagamento do montante de 
€1.000,00 (mil euros) a cada um dos restaurantes aderentes ao projecto “Alfândega da Fé à 
Mesa”. 

10- Associação Cultural, Musical e Recreativa “Us Bat N’ Pelle” – apoio financeiro 

para a preparação do Entrudo. 

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir à Associação Cultural, Musical e 
Recreativa “Us Bat N’ Pelle” um apoio financeiro no montante de €4.000,00 (quatro mil euros) 
para fazer face às despesas tidas com a preparação do Entrudo 2020. 
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