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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/07/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Alfândega da Fé e a Associação 

Recreativa Alfandeguense no âmbito do apoio financeiro para o ano de 2020 – 
Aprovação da minuta e ratificação de decisão tomada pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, o seguinte: 
1. Aprovar a celebração do Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo, nos termos e 
de acordo com a minuta anexa à informação da DJRH, datada de 06-07-2020, registada da 
aplicação da Medidata sob o nº 4847, do ano de 2020; 
2. Ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho 
proferido em 08-07-2020, que autorizou o adiantamento do montante de €15.000,00 (quinze 
mil euros), dos €40.000,00 (quarenta mil euros) a atribuir à ARA no âmbito do Contrato-
Programa acima identificado 

2. Proposta de não realização da primeira reunião de câmara de agosto; 
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor 
Presidente da Câmara, datada de 22-07-2020, registada na aplicação da Medidata, sob o nº 
5386, do ano de 2020. 

3. Setor de Licenciamento - processo LE.63/96 – LOE.125/20 - Aprovação do projeto 

de arquitetura relativo ao pedido de licenciamento da obra de ampliação do 
Estabelecimento Hoteleiro "Hotel-SPA Alfândega da Fé", com mais 1.200,6 m2, sito 
na "Serra de Bornes" - Alfândega da Fé, requerido por ALFANDEGATUR, Empresa de 
Desenvolvimento Turístico de Alfândega da Fé, Lda. - para CONHECIMENTO 
(competência subdelegada no Vereador do Urbanismo VU-03); 

Tomado conhecimento 

4. Setor de Licenciamento - processo LE.4/16 – LOE.107/20 - Aprovação do projeto 

de arquitetura associado ao pedido de licenciamento da obra de construção de 
"Armazém Agrícola", com 150,0 m2, sita em "Alvazinhos" - Alfândega da Fé, requerido 
por Paulo Jorge Pacheco Pires - para CONHECIMENTO (competência subdelegada 
no Vereador do Urbanismo VU-03); 

Tomado conhecimento 

5. Setor de Licenciamento - processo LE.10/19 – ESP.53/20 - Deferido o pedido de 

licenciamento da obra de construção de um "Armazém Agrícola", com 300,0 m2, e da 
legalização de 2 armazéns agrícolas existentes (178,0 m2 + 155,0 m2), sitos na 
"Quinta de Bendada" - Alfândega da Fé, requerido por Zimbro - Sociedade Agrícola e 
Turismo, Lda. - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vereador do 
Urbanismo VU-07); 

Tomado conhecimento 

6. Setor de Licenciamento - processo LE.2/20 – ESP.62/20 - Deferido o pedido de 

licenciamento da obra de construção de um "Armazém Agrícola" com 900,0 m2, sito 
na "Quinta de Zacarias" - Alfândega da Fé, requerido por Zimbro - Sociedade Agrícola 
e Turismo, Lda. - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vereador do 
Urbanismo VU-07); 

Tomado conhecimento 

7. Setor de Licenciamento - processo LE.138/84 – PRAZO.124/20 - Deferimento do 

pedido de Prorrogação do Prazo para apresentar os projetos das especialidades, 
relativamente ao licenciamento da obra de ampliação de um edifício preexistente, 
destinando-se a “Indústria”, composta por 2 pisos; e para legalização do piso em cave 
da edificação preexistente, em Alfândega da Fé, requerido por Carolino Alfredo 
Cancela - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-Presidente da 
Câmara VU-63); 

Tomado conhecimento 



 
 

  
 
PG.01_PROC.07_IMP.00  DAF │   SECÇÃO DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 2 de 2 
 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

8. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 3166/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Ratificação de decisão 
tomada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal através de despacho proferido em 15-07-2020 que autorizou 
o pagamento de um apoio económico no valor de €550,00 (quinhentos e cinquenta euros) ao 
requerente com o NIPG 3166/20 para ajudar a liquidar as dívidas e ajudar no pagamento das 
despesas mensais nos próximos meses 

9. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 3415/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Ratificação de decisão 
tomada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal através de despacho proferido em 15-07-2020 que autorizou 
o pagamento de um apoio económico no valor de €600 (seiscentos euros) ao requerente com 
o NIPG 3415/20 para ajudar a família a reorganizar o seu orçamento familiar e pagar a luz e os 
empréstimos este mês. Mais foi deliberado informar a requerente que o seu agregado familiar 
não poderá vir a pedir mais apoios até julho do próximo ano. 

10. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 3706/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Ratificação de decisão 
tomada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal através de despacho proferido em 15-07-2020 que autorizou 
o pagamento de um apoio económico no valor de €300 (trezentos euros) ao requerente com o 
NIPG 3706/20 para ajudar no pagamento das despesas gerais familiares 

11. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 3507/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Ratificação de decisão 
tomada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal através de despacho proferido em 15-07-2020 que autorizou 
o pagamento de um apoio económico no valor de €180 (cento e oitenta euros) ao requerente 
com o NIPG 3507/20 para ajudar no pagamento renda 

12. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 3803/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Ratificação de decisão 
tomada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal através de despacho proferido em 15-07-2020 que autorizou 
o pagamento de um apoio económico no valor de €250 (duzentos e cinquenta euros) ao 
requerente com o NIPG 3803/20 para ajudar a liquidar as dívidas e no ajudar no pagamento da 
despesa mensal da medicação 

13. Medidas extraordinárias de regularização das dívidas do consumo de água aos 

munícipes e empresas do concelho de Alfândega da Fé. 
 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor 
Vereador, datada de 27-07-2020, registada na aplicação da Medidata, sob o nº 5542, do ano de 
2020 e dar a conhecê-la ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, nos termos do 
disposto no artº 2º da Lei nº 6/2020, de 10 de abril. 

sandrac 


