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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/09/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município de Alfândega da Fé e a 

AMTQT – Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana no âmbito do 
Programa de Apoio à Esterilização de animais de companhia - Ratificação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar o protocolo de colaboração referido. 

2. Criação da Agenda Estratégica 2030 para Alfândega da Fé; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Agenda Estratégica 2030 para Alfândega da Fé, 
explanada na informação da Divisão de Desenvolvimento Social, registada na aplicação da 
Medidata sob o nº 5751 (2020) e no seu anexo e deliberou por UNANIMIDADE, ratificar a 
decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho proferido em 04-08-
2020, contido na referida informação, que autorizou o valor da despesa a realizar com esta 
iniciativa.  

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

1ª Fase – Auto de medição n.º 9TN - Ratificação de decisão tomada pelo Sr. 
Presidente da Câmara; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em 18-07-2020, contido na informação da DO, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 4938 (2020), que aprovou o Auto de Medição nº 9 TN, no valor 
de € 42.643,17 (quarenta e dois mil seiscentos e quarenta e três euros e dezassete cêntimos), 
relativamente à empreitada “Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – Remodelação 
e Requalificação – 1ª Fase”. 

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

1ª Fase – Auto de medição n.º 10TN - Ratificação de decisão tomada pelo Sr. 
Presidente da Câmara; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em 21-08-2020, contido na informação da DO, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 5747 (2020), que aprovou o Auto de Medição nº 10 TN, no 
valor de € 62.739,36 (sessenta e dois mil setecentos e trinta e nove euros e trinta e seis 
cêntimos), relativamente à empreitada “Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – 
Remodelação e Requalificação – 1ª Fase” 

5. Centro de meios aéreos de Alfândega da Fé Base de acolhimento do Grupo de 

Intervenção de Proteção e Socorro – Revisão de preços – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da revisão de preços referente à obra em epígrafe, 
contida na informação da DO, registada na aplicação da Medidata sob o nº 4258 (2020), de 26-
06-2020 

6. Reabilitação Energética do Bairro Social Trás-de-Castelo em Alfândega da Fé - 

aprovação das peças procedimentais e abertura do procedimento por concurso 
público – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho proferido pelo Senhor Presidente da 
Câmara, em 15-08-2020, contido na informação da DO registada na aplicação da Medidata sob 
o nº 5941 (2020), datada de 12-08-2020 

7. Centro de Inovação Consular e Social - aprovação das peças procedimentais e 

abertura do procedimento por Consulta Prévia – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho proferido pelo Senhor Presidente da 
Câmara, em 14-08-2020, contido na informação da DO registada na aplicação da Medidata sob 
o nº 5981 (2020), datada de 14-08-2020 

8. Setor de Licenciamento - processo IapE.2/18 – PP.136/20 - Pedido de Parecer 

Prévio não vinculativo relativo à obra de ampliação e alteração, do edifício 
denominado “Casa da Serra”, sito na aldeia de Soeima, requerido pela Junta da União 
de Freguesias Freguesias de Gebelim e Soeima - para RATIFICAÇÃO do despacho 
de urgência proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 03/08/2020 (competência 
própria da Câmara Municipal CM-09); 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal através de despacho proferido em 03-08-2020 que emitiu Parecer Prévio favorável 
ao projeto, sob as 4 recomendações expressas na informação da DUA, datada de 03-08-2020. 

9. Setor de Licenciamento - processo LE.16/18 – ALT.85/20 - Deferimento da 

alteração das condições de licenciamento da obra de reconstrução, ampliação e 
alteração de uma edificação destinada “habitação multifamiliar” e 2 espaços para 
“comércio/serviços”, com 564,35 m2, sita em "Praça do Município" - Alfândega da Fé, 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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requerida por Alto das Fontes, Lda. - para CONHECIMENTO (competência 
subdelegada no Vereador do Urbanismo VU-03); 

10. Setor de Licenciamento - processo LE.6/20 – LOE.117/20 - Aprovação do projeto 

de arquitetura associado ao pedido de licenciamento da obra de construção de um 
edifício de "habitação multifamiliar" (4 frações destinadas a habitação T.3) com 960,1 
m2, sita em "Penedras" - Alfândega da Fé, requerido por Rumodinâmico, Lda. - para 
CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vereador do Urbanismo VU-03); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

11. Setor de Licenciamento - processo LE.7/20 – LOE.121/20 - Aprovação do projeto 

de arquitetura associado ao pedido de licenciamento da obra de construção de uma 
"habitação unifamiliar" (T.4) com 505,45 m2, sita em "Coitada", no lote n.º 5 do 
loteamento titulado pelo Alvará n.º 1/2013 - Alfândega da Fé, requerido por Aurora 
Maria Ribeiro Moreira Martins e Adérito dos Santos Nabiça Victor - para 
CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vereador do Urbanismo VU-03); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

12. Setor de Licenciamento - LE.6/20 – LOE.117/20 - Deferido o pedido de 

licenciamento da obra de construção de um edifício de "habitação multifamiliar" (4 
frações destinadas a habitação T.3) com 960,1 m2, sita em "Penedras" - Alfândega da 
Fé, requerido por Rumodinâmico, Lda. - para CONHECIMENTO (competência 
subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-07); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

13. Plano de Transportes para o ano Lectivo 2020-2021 – Ratificação de decisão 

tomada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. 
 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em 15-08-2020, que aprovou o Plano de Transportes para o 
ano lectivo 2020-2021, anexo à informação da DESE registada na aplicação da Medidata sob o 
nº 2173 (2020), datada de 04-03-2020. 

14. Modalidades dos Auxílios Económicos da Acção Social Escolar; 
Deliberado aprovar as modalidades dos Auxílios Económicos da Ação Social Escolar para o 
ano letivo de 2020/2021, nos termos e de acordo com a informação da DESE datada de 05-08-
2020, registada na aplicação da Medidata sob o nº 5787 (2020) 

15. Atribuição de Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 4715/20, ao 

abrigo do Regulamento de Atribuição do Cartão Municipal Sénior; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir o Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 
4715/20 

16. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 4839/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos. 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir o Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 
4839/20 
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