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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/05/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

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

Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé, no âmbito da pandemia COVID-19; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar o referido protocolo. 

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

1ª Fase – Auto de medição n.º 6TN - 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 06-05-2020, contido na informação da DO, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 3068 (2020), que aprovou o Auto de Medição nº 6 TN, no valor 
de € 33 663,55 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e três euros e cinquenta e cinco 
cêntimos), relativamente à empreitada “Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – 
Remodelação e Requalificação – 1ª Fase” 

3. Reabilitação Energética do Bairro Social Trás-de-Castelo em Alfândega da Fé - 

aprovação das peças procedimentais e abertura do procedimento por consulta prévia 
– para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do despacho do Senhor Presidente 
proferido em 06-05-2020, contido na informação da DO, registada na aplicação da Medidata 
sob o nº 2727 (2020) 

4. Setor de Licenciamento - processo LE.5/18 – ESP.63/20 - Deferido o pedido de 

licenciamento da obra de construção de uma edificação destinada “Armazém 
Agrícola”, sita em Azinheira - Gebelim, na união das freguesias de Gebelim e Soeima, 
requerido por José Maria Barandas Neto - para CONHECIMENTO (competência 
subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-07); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

5. Setor de Licenciamento - processo LE.14/19 – ESP.64/20 - Deferido o pedido de 

licenciamento da obra de ampliação e reconstrução de uma edificação destinada 
“Habitação Unifamiliar - T.3”, sita na Rua do Rosário, freguesia de Sambade, 
requerido por Maria José Caldeira Moreno Carvalho da Silva - para CONHECIMENTO 
(competência subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-07); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

6- Setor de Licenciamento - processo LE.7/15 – PRAZO.57/20 - Deferido o pedido de 

prorrogação do prazo do Alvará de Obras de edificação n.º 12/2017, relativo ao 
licenciamento da obra de ampliação e remodelação de uma edificação destinada a 
"Quartel dos Bombeiros”, sita em Alfândega da Fé, requerido por Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé --- para 
CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-10); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

7- Setor de Licenciamento - processo LE.15/18 – PRAZO.66/20 - Deferido o pedido de 

prorrogação do prazo do Alvará de Obras de edificação n.º 4/2019, relativo ao 
licenciamento da obra de construção de uma edificação destinada a "Habitação 
Unifamiliar”, sita em Alfândega da Fé, requerido por IMOTUA, Promoção Imobiliária, 
Lda. - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-Presidente da 
Câmara VU-10); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

8- Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 2747/20, 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 05-05-2020, que autorizou o pagamento de um apoio 
económico no montante de €500,00 (quinhentos euros), ao requerente com o NIPG 2747/20 
para fazer face a despesas mensais do mês de abril (já em atraso) e de maio 
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9- Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 2777/20, 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 07-05-2020, que autorizou o pagamento de um apoio 
económico no montante de €400,00 (quatrocentos euros), ao requerente com o NIPG 2777/20 
para fazer face a despesas e colmatar algumas dívidas que possui. 

10- Protocolo de cooperação entre a SEACoop - Social Entrepreneurs Agency, CRL 

(Agência de Empreendedores Sociais) e o Município de Alfândega da Fé – Aprovação 
dos montantes para 2020. 

Deliberado por MAIORIA, com três votos a favor e duas abstenções, dos Senhores 
Vereadores Victor Bebiano e José Almendra, aprovar os montantes para o ano de 2020, no 
valor de €14.678,36 (catorze mil, seiscentos e setenta e oito euros e trinta e seis cêntimos, 
relativamente ao protocolo celebrado entre a SEACOOP – Social Entrepreneurs Agency, CRL 
e o Município de Alfândega da Fé, ratificado na reunião de câmara de 09-04-2019. 
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