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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 09/06/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. União de Freguesias de Agrobom, Saldonha e Valpereiro – pedido de apoio 

financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir à União de Freguesias de Agrobom, 
Saldonha e Valpereiro um apoio financeiro no montante de €10.000,00 (dez mil euros) para 
fazer face às despesas tidas com o evento “Homenagem ao Dr. Coriolano Ferreira, com a 
impressão do livro “As aldeias da União” e com outros trabalhos realizados nas três aldeias. 

2. Centro Social e Paroquial de Sambade – pedido de apoio financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir ao Centro Social e Paroquial de 
Sambade um apoio financeiro no montante de €9.000,00 (nove mil euros) para fazer face às 
obras realizadas naquela Instituição, bem como à aquisição dos equipamentos necessários, 
devidamente identificados no ofício registado na aplicação da Medidata sob o nº 3011 do ano 
de 2018. 

3. Nomeação de auditor externo responsável pela certificação legal de contas – para 

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 13-05-2020, que propôs o envio da 
informação da DAF, datada de 12-05-2020, registada na aplicação da Medidata ATE sob o n.º 
3456 do ano de 2020, à Assembleia Municipal para nomeação do auditor externo responsável 
pela certificação legal de contas, a empresa Fernando Peixinho & José Lima, Soc. Lda. 

4. Setor de Licenciamento - processo LE.1/20 – LOE.9/20 - Aprovação do projeto de 

arquitetura associado ao pedido de licenciamento da obra de ampliação de uma 
edificação destinada a Centro de Atividades Ocupacionais, compreendendo o edifício 
preexistente (com 1 piso) e um novo edifício adjacente (com 3 pisos), com 
1.047,71m2, sita na Av. Francisco Sá Carneiro - Alfândega da Fé, requerido por 
LEQUE, Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais - 
para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vereador do Urbanismo VU-
03) 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

5. Setor de Licenciamento – processo PC.12/20 – DEST.77/20 - Deferimento do 

pedido de emissão de certidão de destaque de parcela, referente ao prédio rústico 
situado em "Jogo da Bola", inscrito na matriz predial da Freguesia de Sambade sob o 
artigo n.º 1017 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Alfândega da Fé sob 
o n.º 1173/20090122, requerido por Mário António Oliveira - para CONHECIMENTO 
(competência subdelegada no Vereador do Urbanismo VU-02); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

6. Programa do 1º Direito - Autorização para a celebração de contrato de 

comparticipação a celebrar com o IHRU, ao abrigo ao art. 16º, do DL 37/2018, de 04 
de junho - Aprovação da respetiva minuta 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, o seguinte: 
1. autorizar a celebração do contrato de comparticipação ao abrigo do disposto no artº 

16º do Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho,  
2. aprovar a respectiva minuta do contrato de comparticipação, registada na aplicação 

da Medidata ATE sob o nº 3211, do ano de 2020; 
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