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 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

A.1 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA  

MUNICIPAL 2020 

Aos dezasseis dias do mês de maio do ano de dois 

mil e vinte, reuniu em sessão ordinária a Assembleia 

Municipal de Alfândega da Fé, pelas quinze horas,  

no Auditório da Casa da Cultura Mestre José Rodri-

gues, tendo tomado as seguintes decisões: 

 1 – Informação da Presidente da Câmara acerca da 

atividade e da situação financeira do Município, de 

acordo com o n.º 2, alínea c), do Art.º 25.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro;  

TOMADO CONHECIMENTO  

2 - 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 reser-

va 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 MAIORIA, dos 27 membros pre-

sentes, com 16 votos a favor e 11 abstenções 

autorizar o recrutamento de um Assistente Ope-

racional / ASG com recurso a utilização da reser-

va de recrutamento do Procedimento Concursal 

Comum de um Assistente Operacional / ASG 

aberto pelo Aviso n.º 10832/2016, publicado em 

Diário da República, 2.ª série N.º 167 31 de agos-

to de 2016  

3 - Inventário e Património referente ao ano de 2019, 

de acordo com o n.º 2, alínea l), do artº 25º conjuga-

do com o n.º 2 do artº 27, do anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro - PARA CONHECI-

MENTO;  

TOMADO CONHECIMENTO  

4- Relatório de Gestão e Contas referente ao ano 

económico de 2019, de acordo com o n.º 2, alínea l), 

do artº 25º conjugado com o n.º 2 do artº 27, do ane-

xo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro - para 

APROVAÇÃO; 

APRECIADO, pelos 27 membros presentes, o Re-

latório de Gestão e Contas referente ao ano de 

dois mil e dezanove;  

4.1 - Aplicação do resultado líquido do exercício do 

ano de 2019 – para APROVAÇÃO do órgão delibe-

rativo mediante proposta fundamentada do órgão 

executivo, conforme disposto no ponto 2.7.3 do PO-

CAL. 

Deliberado, por MAIORIA, dos 27 membros pre-

sentes, com 16 votos a favor e 11 abstenções, 

Aprovar a aplicação do Resultado Líquido do 

Exercício do ano de dois mil e dezanove 

5- 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 - 

PARA CONHECIMENTO  

TOMADO 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 - Trans-

ferências provenientes do Orçamento do Estado - 

Alteração ao Orçamento do Município – PARA CO-

NHECIMENTO  

TOMADO CONHECIMENTO  

  

 CÂMARA MUNICIPAL 

 

B.1 REUNIÃO DE CÂMARA N. 10 

Resumo das Deliberações 

Reunião Ordinária de Câmara realizada no Auditório 

da casa da Cultura Mestre José Rodrigues a 12 de 

maio de 2020. Estiveram presentes:  

- EDUARDO MANUEL DOBRÕES TAVARES, Presi-

dente; 

- ANTÓNIO MANUEL AMARAL SALGUEIRO, Vice-

Presidente.  

MIGUEL FRANCISCO SIMÕES FRANCO, Verea-

dor;  

- VICTOR JOSÉ NEVES BEBIANO, Vereador;  

- JOSÉ JOAQUIM REBOREDO ALMENDRA, Verea-

dor.  

Presidiu O Presidente, Eduardo Manuel Dobrões 

Tavares. Secretariou a reunião: Sandra Manuela Pe-

narroias Fernandes Camelo, Técnica Superior. 
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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 Presi-

dente 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 Se-

nhor Presidente informou também que, dada a situa-

ção epidemiológica em que vivemos neste momen-

to, 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 reaber-

tura 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 ce-

reja de Alfândega da Fé também estão em análise. 

A retoma dos transportes públicos, junto com as em-

presas que prestam este serviço também está a ser 

avaliada  

2. Junta de Agricultura da Camba – pedido de apoio 

financeiro – Ratificação de decisão tomada pelo Se-

nhor Presidente da Câmara Municipal; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão 

tomada pelo Senhor Presidente da Câmara Muni-

cipal, 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 prossecu-

ção dos objectivos basilares do contrato de parceria 

celebrado 14-09- 2015. 

3. União de Freguesia de Eucísia, Gouveia e Valver-

de - 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 Cabrei-

ra, Gouveia e Eucísia, e outras previstas, devida-

mente 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 Medi-

data 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 - Trans-

ferências provenientes do Orçamento do Estado - 

Alteração ao Orçamento do Município – para conhe-

cimento;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Al-

teração ao Orçamento do Município para a inclu-

são da rubrica da receita, no montante de 68 

883,10€, conforme mencionado na informação da 

DAF, datada de 24-04-2020, registada na aplica-

ção 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 – Ratifica-

ção de decisão tomada pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão 

tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, atra-

vés de despacho proferido em 29-04-2020, que au-

torizou o pagamento de um apoio económico no 

montante de €525,00 (quinhentos e vinte e cinco eu-

ros), ao requerente com o NIPG 2631/20 para o pa-

gamento 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 – Ratifica-

ção de decisão tomada pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão 

tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, atra-

vés de despacho proferido em 29-04-2020, que au-

torizou o pagamento de um apoio económico no 

montante de €600,00 (seiscentos euros), ao reque-

rente com o NIPG 2654/20 para fazer face a despe-

sas mensais do mês de abril.  

9- Projeto “Alfândega da Fé à Mesa” – pagamento 

do incentivo financeiro aos restaurantes aderentes – 

Ratificação de decisão tomada pelo Senhor Presi-

dente da Câmara Municipal;  
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Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão 

tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, atra-

vés de despacho proferido em 01-04-2020, que auto-

rizou o pagamento do montante de €1.000,00 (mil 

euros) a cada um dos restaurantes aderentes ao pro-

jecto “Alfândega da Fé à Mesa”. 

10- Associação Cultural, Musical e Recreativa “Us Bat 

N’ Pelle” – apoio financeiro para a preparação do En-

trudo. 

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, 

atribuir à Associação Cultural, Musical e Recreati-

va “Us Bat N’ Pelle” um apoio financeiro no mon-

tante de €4.000,00 (quatro mil euros) para fazer face 

às despesas tidas com a preparação do Entrudo 

2020.  

 

B.2 REUNIÃO DE CÂMARA N. 11 

Resumo das Deliberações 

 

Reunião Ordinária de Câmara realizada no Auditório 

da casa da Cultura Mestre José Rodrigues a 27 de 

maio de 2020. Estiveram presentes:  

- EDUARDO MANUEL DOBRÕES TAVARES, Presi-

dente; 

- ANTÓNIO MANUEL AMARAL SALGUEIRO, Vice-

Presidente.  

MIGUEL FRANCISCO SIMÕES FRANCO, Vereador;  

- VICTOR JOSÉ NEVES BEBIANO, Vereador;  

- JOSÉ JOAQUIM REBOREDO ALMENDRA, Verea-

dor.  

Presidiu O Presidente, Eduardo Manuel Dobrões Ta-

vares. Secretariou a reunião: Sandra Manuela Penar-

roias Fernandes Camelo, Técnica Superior 

1. Protocolo de colaboração a celebrar entre o Muni-

cípio de Alfândega da Fé e a Santa Casa da Miseri-

córdia 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, atra-

vés de despacho proferido em 06-05-2020, contido 

na informação da DO, registada na aplicação da Me-

didata 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 cin-

quenta 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 con-

sulta 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, regista-

da 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 CONHECIMEN-

TO (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 Ma-

ria José Caldeira Moreno Carvalho da Silva - para 

CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vi-

ce-Presidente da Câmara VU-07);  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

6- Setor de Licenciamento - processo LE.7/15 – PRA-

ZO.57/20 - Deferido o pedido de prorrogação do pra-

zo do Alvará de Obras de edificação n.º 12/2017, re-

lativo ao licenciamento da obra de ampliação e remo-

delação 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);  
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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, atra-

vés de despacho proferido em 05-05-2020, que auto-

rizou o pagamento de um apoio económico no mon-

tante 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 . 

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, atra-

vés de despacho proferido em 07-05-2020, que auto-

rizou o pagamento de um apoio económico no mon-

tante 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 - So-

cial Entrepreneurs Agency, CRL (Agência de Empre-

endedores 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 Vic-

tor Bebiano e José Almendra, aprovar os montan-

tes 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 celebra-

do entre a SEACOOP – Social Entrepreneurs Agen-

cy, CRL e o Município de Alfândega da Fé, ratificado 

na reunião de câmara de 09-04-2019.  

 

  AVISOS , DESPACHOS, EDITAIS 

 

C.1 DESPACHO 

Mobilidade Intercategoria  

29/05/2020  

Considerando que, 

 

Quando haja conveniência para o interesse público, 

designadamente quando a economia, a eficácia e a 

eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os 

trabalhadores podem ser sujeitos a mobilidade, po-

dendo esta operar-se dentro do mesmo órgão ou ser-

viço;  

A mobilidade interna reveste a modalidade de mobili-

dade intercarreiras ou categorias e opera-se para o 

exercício de funções não inerentes à categoria de 

que o trabalhador é titular e inerentes: 

A categoria superior ou inferior da mesma carreira; 

ou 

A carreira de grau de complexidade funcional igual, 

superior ou inferior ao da carreira em que se encon-

tra integrado ou ao da categoria de que é titular. 

A modalidade intercarreiras ou categorias depende 

da titularidade de habilitação adequada do trabalha-

dor e não pode modificar substancialmente a sua po-

sição.  

Em conformidade com a alínea d) do n.º 1 do artigo 

94º conjugada com a alínea a) do n.º 1 do artigo 95º, 

ambos da LTFP (Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas) aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, é dispensado o acordo do trabalhador 

objeto de mobilidade interna, caso esta se opere en-

tre unidades orgânicas do mesmo órgão ou serviço, 

no concelho da residência do trabalhador;  

Os serviços municipais devem estar dotados dos re-

cursos humanos necessários para levarem a cabo as 

competências previstas no regulamento da organiza-

ção interna dos serviços municipais. 

Determino, no uso da competência que me é conferi-

da pela alínea a), do n.º 2, do artigo 35°, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a seguinte mobilidade  
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intercategorias do seguinte trabalhador, com efeitos a 

01 de junho de 2020: 

Duarte Nuno Jacinto Menezes Falcão, com a car-

reira/categoria de Assistente Operacional / Assistente 

Operacional para a carreira/categoria de Assistente 

Operacional / Encarregado Operacional, posicionado 

na 1ª posição remuneratória/nível remuneratório 8, 

que corresponde o montante pecuniário base de 

840,11€. 

A mobilidade terá a duração máxima de dezoito me-

ses, sem prejuízo de se consolidar definitivamente 

antes de decorrido o prazo suprarreferido, por deci-

são do dirigente máximo do serviço. 

A presente decisão foi precedida da deliberação da 

Assembleia Municipal de 21 de dezembro de 2019, 

que autorizou a alteração do mapa de pessoal para 

2020, em vigor neste município. 

A presente decisão será publicitada, nos termos do 

disposto no art. 97º-A, da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, designadamente: 

a) Na página eletrónica do município, em http://

www.cm-alfandegadafe.pt/, e afixado em local visível 

e público do Município de Alfândega da Fé. 

Paços do Município de Alfândega da Fé, 29 de maio 

de 2020.  

O Presidente da Câmara: 

Eduardo Manuel Dobrões Tavares. 

 


