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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 23/06/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. ADRAFE – Associação de Beneficiários e Regantes de Alfândega da Fé – pedido 

de apoio financeiro – Ratificação de decisão tomada pelo Senhor Vice-Presidente da 
Câmara; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, através de despacho proferido em 15-06-2020, que autorizou o pagamento do 
montante de €8.000,00 (oito mil euros) à ADRAFE no âmbito do protocolo celebrado entre 
ambas as entidades em 12-07-2017. 

2. Casa do Futebol Clube do Porto de Alfândega da Fé – pedido de apoio financeiro 

para o ano de 2020; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir à Casa do Futebol Clube do Porto de Alfândega da Fé 
um apoio financeiro no montante de €500,00 (quinhentos euros) para fazer face a despesas 
com as actividades a que se comprometem para o ano de 2020. 

3. Casa do Benfica de Alfândega da Fé – pedido de apoio financeiro para o ano de 

2020; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir à Casa do Benfica de Alfândega da Fé um apoio 
financeiro no montante de €500,00 (quinhentos euros) para fazer face a despesas com as 
actividades a que se comprometem para o ano de 2020. 

4. União das Freguesias de Pombal e Vales – pedido de apoio financeiro 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir à União das Freguesias de Pombal e Vales um apoio 
financeiro no montante de€2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, perfazendo um total de €3.075,00 (três mil e setenta e cinco euros) para fazer 
face às despesas tidas com a execução da obra de reposição de um talude na estrada de 
Pombal a Vilarelhos. 

5. Associação Recreativa e Cultural de Sambade – pedido de apoio financeiro; 
Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir à Associação Recreativa e Cultural de Sambade um 
apoio financeiro no montante de €3.000,00 (três mil euros) para fazer face a despesas com as 
actividades a que se comprometem para o ano de 2020. 

6. Regulamento de Funcionamento do ATL; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar o Regulamento de Funcionamento do ATL – 
Actividades de Tempos Livres, com as alterações sugeridas pelo Vereador Victor Bebiano, ou 
seja, restringir o ATL para o período da manhã para as crianças que reúnam os requisitos 
exigidos neste Regulamento, e proporcionar, no período da tarde, uma oferta para as 
crianças que não tenham outro sítio para ficar durante esse período do dia. 

7. Medidas extraordinárias de apoio aos comerciantes de estabelecimentos de 

restauração e bebidas – Ocupação da via pública para instalação de esplanadas – 
Ratificação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
através de despacho proferido em 19-06-2020, registado na aplicação da Medidata sob o nº 
4418, com as alterações sugeridas pelo vereador Victor Bebiano, no sentido de permitir o 
trânsito em frente à CGD com sentido obrigatório para a Travessa do Lagar d’El Rei e colocar 
outro equipamento de delimitação do espaço. 

8. Pedido de Autorização para abertura de 6 Procedimentos Concursais Comuns para 

Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado: 
1 Técnico Superior / Enfermagem 
1 Técnico Superior / Comunicação Social; 
1 Técnico Superior / Serviço Social; 
1 Assistente Técnico; 
2 Assistentes Operacionais / Jardineiros 

Deliberado, por MAIORIA, com três votos a favor e duas abstenções, dos Senhores 
Vereadores Victor Bebiano e José Almendra, submeter este assunto à Assembleia Municipal 
para autorizar o Pedido de Autorização de Abertura de 6 Procedimentos Concursais Comuns 
para Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado 

9. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 3255/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos. 

Deliberado por UNANIMIDADE, atribuir um apoio económico no montante de €352,00 ao 
requerente com o NIPG 3255/20 para ajudar no pagamento de treze meses de renda em 
atraso. Mais foi deliberado, que os serviços averigúem se de facto o pagamento das rendas é 
regularizado 
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