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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/07/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. APASP – Associação para o Apoio Social de Parada - pedido de apoio financeiro – 

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 05-07-2020, que autorizou o 
pagamento do montante de €10.000,00 (dez mil euros) à APASP para ajudar aquela 
Associação no pagamento de algumas despesas extra, conforme mencionado no ofício 
registado na aplicação da Medidata sob o nº 3379 (2020). 

2. Associação Recreativa Alfandeguense - Pedido de apoio financeiro - 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 05-07-2020, que autorizou o 
pagamento do montante de €1.300,00 (mil e trezentos euros) à Associação Recreativa 
Alfandeguense para ajudar aquela Associação no pagamento das despesas tidas com a 
organização do evento “Km Vertical 2020” 

3. Junta de Agricultura da Camba – pedido de apoio financeiro – 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 25-06-2020, que autorizou o 
pagamento do montante de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) à Junta de Agricultura da 
Camba, para a prossecução dos objectivos basilares do contrato de parceria celebrado 14-09-
2015 

4. Associação Musical de Alfândega da Fé – pedido de apoio financeiro; 
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir à Associação Musical de Alfândega da 
Fé um apoio financeiro no montante de€3.500,00 (três mil e quinhentos euros), para ajudar a 
custear o estágio profissional de um professor de música para a escola de música 

5. Adenda ao Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das 

Instalações da Escola Básica e Secundaria de Alfândega da Fé celebrado entre o 
Ministério da Educação e o Município de Alfândega da Fé – Ratificação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a adenda ao Acordo de Colaboração 
para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária de 
Alfândega da Fé celebrado entre o Ministério da Educação e o Município de Alfândega da Fé 

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

1ª Fase – Auto de medição n.º 7TN - Ratificação de decisão tomada pelo Sr. 
Presidente da Câmara; 

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara, através de despacho proferido em 05-06-2020, contido na informação 
da DO, registada na aplicação da Medidata sob o nº 3530 (2020), que aprovou o Auto de 
Medição nº 7 TN, no valor de €32.197,09 (trinta e dois mil cento e noventa e sete euros e nove 
cêntimos), relativamente à empreitada “Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – 
Remodelação e Requalificação – 1ª Fase” 

7. Setor de Licenciamento - processo IapE.2/20 – PP.109/20 - Pedido de Parecer 

Prévio não vinculativo relativo à obra de construção de "Instalações Sanitárias", sito 
na aldeia de Vales, requerido pela Junta da União de Freguesias Freguesias de 
Pombal de Vales - para DELIBERAÇÃO (competência própria da Câmara Municipal 
CM-09); 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, emitir Parecer Prévio favorável sobre o 
projeto relativo à operação urbanística (obra de construção) designada «Instalações 
Sanitárias de Apoio (Vales)» — sob as recomendações expressas na informação da DUA, 
registada na aplicação da Medidata com o NIPG 3951/20, datada de 10-07-2020 

8. Setor de Licenciamento - processo IapE.1/20 – PP.89/20 - Emissão de Parecer 

Prévio não vinculativo relativo à obra de construção de "Muro de Suporte no 
cemitério", sito na aldeia de Sambade, requerido pela Junta de Freguesia de 
Sambade - para RATIFICAÇÃO da decisão urgente tomada pelo Sr. Presidente da 
Câmara (competência própria da Câmara Municipal CM-09) 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal através de despacho proferido em 25-06-2020 que emitiu 
parecer prévio favorável sobre o projecto da obra de construção de “Muro de Suporte no 
Cemitério” na aldeia de Sambade, sob as recomendações expressas na informação da DUA, 
registada na aplicação da Medidata com o NIPG 3477/20, datada de 22-06-2020 

9. Setor de Licenciamento - processo LE.4/20 – LOE.74/20 - Aprovação do projeto de 

arquitetura relativo ao pedido de licenciamento da obra de construção de uma 
"Habitação Unifamiliar" com 341,8 m2, sito na "Av Dr. Francisco Sá Carneiro - 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 
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Penedras" - Alfândega da Fé, requerido por Catarina de Lurdes Gonçalves - para 
CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-03); 

10. Setor de Licenciamento - processo LE.15/17 – PRAZO.93/20 - Deferimento do 

pedido de Prorrogação do Prazo para requerer o Alvará de Obras, relativamente ao 
licenciamento da obra de alteração e reconstrução parcial e de um edifício destinado a 
Habitação Unifamiliar, em Alfândega da Fé, requerido por Lúcia da Conceição 
Madaleno Carneiro - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-
Presidente da Câmara VU-63); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

11. Setor de Licenciamento - processo PC.14/20 – PH.81/20 - Emissão de certidão de 

constituição de edifício no regime de propriedade horizontal (prédio n.º 1272 - artigo 
n.º 1003 da freguesia de Alfândega da Fé), requerido por Carlos José Gonçalves 
Martins - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-Presidente da 
Câmara VU-15); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento 

12. Atribuição de Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 3658/20, ao 

abrigo do Regulamento de Atribuição do Cartão Municipal Sénior; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir o Cartão Municipal Sénior ao 
requerente com o NIPG 3658/20 

13. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 3698/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos; 

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio económico no montante de 
€100,00 ao requerente com o NIPG 3698/20 para ajudar no pagamento da renda em atraso 

14. Associação Desportiva de Caça e Pesca de Cerejais – pedido de apoio financeiro; 

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro à Associação 
Desportiva de Caça e Pesca de Cerejais no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) para 
ajudar aquela Associação a criar acessibilidades no termo agrícola de Cerejais, conforme 
mencionado no ofício enviado e registado na aplicação da Medidata sob o nº 7077 (2019) 

15. Prorrogação do prazo da suspensão do pagamento dos consumos de água e das 

rendas para o mês de julho; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho proferido pelo Senhor Presidente em 
03-07-2020, registado na aplicação da Medidata sob o nº 4794 (2020).  

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

– 1ª Fase – Auto de medição n.º 8TN - para ratificação de decisão tomada pelo Sr. 
Presidente da Câmara. 

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara, através de despacho proferido em 02-07-2020, contido na informação 
da DO, registada na aplicação da Medidata sob o nº 4183 (2020), que aprovou o Auto de 
Medição nº 8 TN, no valor de €41.094,77, (quarenta e um mil e noventa e quatro euros e 
setenta e sete cêntimos) relativamente à empreitada “Escola Básica e Secundária de 
Alfândega da Fé – Remodelação e Requalificação – 1ª Fase” 
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