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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 23/09/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Junta de Freguesia de Sambade – pedido de apoio financeiro – 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 08-09-2020, que autorizou o pagamento de um apoio 
financeiro no montante de €4.795,05 (quatro mil setecentos e noventa e cinco euros e cinco 
cêntimos) à Junta de Freguesia de Sambade, para ajudar na aquisição de um furo novo para 
rega dos jardins e abastecimento de água em vários pontos distribuídos na aldeia de 
Sambade. 

2. Centro Cultural e Recreativa dos Vilares da Vilariça – pedido de apoio financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE atribuir um apoio financeiro no montante de €5.000,00 (cinco 
mil euros) ao Centro Cultural e Recreativo dos Vilares da Vilariça para ajudar na manutenção 
e requalificação do edifício do bar daquele Centro, conforme Plano de Actividades e 
Orçamento para o ano de 2019. 

3. Clube de Caça e Pesca de Gouveia e Eucísia – pedido de apoio financeiro – 

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 17-09-2020, que autorizou o pagamento de um apoio 
financeiro no montante de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) ao Clube de Caça e Pesca de 
Gouveia e Eucísia, para ajudar na realização de obras em cercado de criação de coelho bravo 
e para a manutenção do espaço sede daquela Associação. 

4. Agrupamento de Entidades Adjudicantes - Contratação de fornecedor de energia 

elétrica e gás natural - Proposta de decisão de adjudicação, aprovação das minutas 
do contrato e nomeação do gestor de contrato; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, o seguinte: 
1. Aprovar a adjudicação do Fornecimento de Energia Elétrica e Gás Natural ao 

concorrente EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A e a Gold Energy-
Comercializadora de Energia S.A., respetivamente. 

2. Aprovar a realização dos respectivos contratos, nos termos das minutas enviadas 
por e-mail pela AMTQT, registadas na aplicação da Medidata sob o nº 6523, do ano de 
2020; 

Nomear para Gestor de Contrato Chefe da Divisão de Obras, Engª Maria José Amaro. 

5. Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Alfândega da Fé e a 

Associação LEQUE – Cedência de viatura ligeira de passageiros; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a celebração do referido protocolo, nos termos e de 
acordo com a minuta apresentada, previamente enviada a todos os membros do Executivo, 
por e-mail e registada na aplicação da Medidata sob o nº 6830. 

6. Protocolo de cooperação a celebrar entre o Tribunal Arbitral de Conflitos de 

Consumo da Raia Interior e o Município de Alfândega da Fé – Ratificação; 

Deliberado, por MAIORIA, com três votos a favor de dois votos contra dos Senhores 
Vereadores Victor Bebiano e José Almendra, aprovar a celebração do referido protocolo, nos 
termos e de acordo com a minuta apresentada, registada na aplicação da Medidata sob o nº 
6798, do ano de 2020. 

7. Protocolo de cooperação a celebrar entre a Associação CAAMADRI – Centro de 

Arbitragem Multiporta da AMADRI e o Município de Alfândega da Fé – Ratificação; 

Deliberado, por por MAIORIA, com três votos a favor de dois votos contra dos Senhores 
Vereadores Victor Bebiano e José Almendra, aprovar a celebração do referido protocolo, nos 
termos e de acordo com a minuta apresentada, registada na aplicação da Medidata sob o nº 
6797, do ano de 2020. 

8. Concretização da transferência de competências para os órgãos municipais e para 

as entidades intermunicipais no domínio da ação social – Decreto-Lei n.º 55/2020, de 
12 de agosto; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e submeteu o assunto à Assembleia Municipal 
também para conhecimento. 

9. 1ª alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Alfândega da Fé de 2020; 
Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2020, como 
proposta a submeter à sessão da Assembleia Municipal, ao abrigo das competências 
conferidas pelo nº 3 do artº 29º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho e alínea o) do nº 1 do artº 25º 
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da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. 

10. Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública – 

Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, reconhecer os 12 postos de trabalho devidamente 
identificados na informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, datada de 16-09-2020, 
registada na aplicação da Medidata sob o nº 6729, que correspondem a necessidades 
permanentes do Município. A Câmara Municipal reconhece ainda que o vínculo laboral dos 
trabalhadores é inadequado e por conseguinte aprova a proposta anexa à informação supra 
identificada para que o Mapa de Pessoal para 2020 seja alterado e os referidos vínculos 
sejam regularizados, nos termos do nº 2 do artº 6º da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro. 

11. Proposta para Fixar taxa de Derrama a cobrar em 2021; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar e submeter à próxima sessão da Assembleia 
Municipal o seguinte: 

1. O lançamento em 2021 de uma Derrama de 0,99% (zero vírgula noventa e nove 
porcento) sobre o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC). 

2. Redução da taxa de derrama dos actuais 1% (um porcento) para 0,99% (zero vírgula 
noventa e nove porcento) em 2021 com uma redução incremental anual de 0,01% 
(zero vírgula zero um por cento) ao ano. 

12. Taxa Municipal de Direito de Passagem (TMDP) – Proposta de percentual a 

aplicar em 2021; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a proposta de percentual a aplicar em 2021, 0% (zero 
porcento), referente à Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), como proposta a 
enviar à próxima sessão da Assembleia Municipal para aprovação. 

13. Proposta de Participação variável do IRS para 2020 e a cobrar em 2021. 

 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar e submeter à próxima sessão da Assembleia 
Municipal o seguinte: 

1. aprovar uma participação variável de 4,4%(quatro vírgula quatro por cento) no IRS 
dos sujeitos passivos, para o ano de 2020, a liquidar em 2021; 

2. redução da taxa de IRS dos atuais 4,5% (quatro vírgula cinco porcento) para 
4,4%(quatro vírgula quatro por cento) em 2021, com uma redução incremental anual 
de 0,1% (zero vírgula um porcento) ao ano. 

14. Proposta de Fixação de Taxas do Imposto Municipal sobre Imoveis (IMI) - ano 

2020; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, o seguinte: 
1. Solicitar à Assembleia Municipal a fixação da Taxa de Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) de 0,410%, (zero vírgula quatrocentos e vinte e cinco porcento) como 
medida de desagravamento deste imposto, para os prédios urbanos, conforme alínea 
c), do nº 1 e nos termos do nº 5 do art.º 112º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (CIMI), com todas as alterações legislativas introduzidas; 

2. Redução da taxa de IMI dos atuais 0,425% (zero vírgula quatrocentos e vinte e cinco 
porcento) para 0,410%, (zero vírgula quatrocentos e dez porcento) em 2021 e redução 
incremental anual de 0,015% (zero vírgula zero quinze porcento); 

3. Solicitar à Assembleia Municipal a fixação da Taxa de Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) de 0,8% (zero vírgula oito porcento) para os prédios rústicos, conforme 
alínea a), do nº 1 e nos termos do nº 5 do art.º 112º do Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (CIMI), com todas as alterações legislativas introduzidas; 

15. 1ª Alteração orçamental modificativa ao orçamento de 2020 (Revisão orçamental); 
Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar e submeter à Assembleia Municipal a proposta da 1ª 
Alteração Orçamental Modificativa (Revisão ao Orçamento Municipal e Grandes Opções do 
Plano para 2020), nos termos e de acordo com a informação da Divisão Administrativa e 
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Financeira, datada de 09-09-2020, registada na aplicação da Medidata sob o nº 6554. 

16. Centro de Inovação Consular e Social - Informação de não adjudicação e extinção 

do procedimento por consulta prévia - – para conhecimento. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

17. Centro de Inovação Consular e Social - Aprovação das peças procedimentais e 

abertura do procedimento por Consulta Prévia – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

18. Implementação do Centro de Inovação Consular e Social – Projeto de decisão, 

adjudicação, solicitação dos documentos de habilitação e aprovação da minuta do 
contrato – 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 01-09-2020, contido na informação da Divisão de Obras, 
registada na aplicação da Medidata, sob o nº 6347, do ano de 2020. 

19. Implementação do Centro de Inovação Consular e Social - aprovação dos 

documentos de habilitação apresentados, assinatura do contrato e auto de 
consignação – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

solicitação de prorrogação de prazo de entrega das propostas – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

21. “Implementação do Interface de Passageiros e Melhoria das Condições de Acesso 

Junto da Escola EB1 e Centro de Saúde” - Aprovação das peças procedimentais e 
abertura do procedimento por concurso público – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

22. Setor de Licenciamento - NIPG.2579/19 – DOC.6385/20 - Caducidade do 

Loteamento da Junta de Freguesia de Sambade, titulado pelo “Documento de 
Loteamento n.º 1/2002”, composto por 7 lotes, sitos em "Eira da Cruz", Sambade. - 
para DELIBERAÇÃO; 

Deliberado por, UNANIMIDADE, o seguinte: 
a) A cassação do ato de aprovação do Loteamento, especificamente a deliberação da 

Junta de Freguesia, proferida em 27-07-2001 – notificando a Junta de Freguesia, nos 
termos e de acordo com a informação da DUA, datada de 31-08-2020; 

b) O cancelamento dos registos, nos termos e de acordo com a informação da DUA, 
datada de 31-08-2020. 

23. Setor de Licenciamento - processo LE.3/20 – ESP.150/20 - Deferido o pedido de 

licenciamento da obra de construção de habitação unifamiliar com 325,1 m2, sita em 
"Penedras" - Alfândega da Fé, requerido por Manuel António Zenão - para 
CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vereador do Urbanismo VU-07); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

24. Setor de Licenciamento - processo LE.9/20 – LOE.160/20 - Aprovação do projeto 

de arquitetura associado ao pedido de licenciamento para legalização da obra de 
construção de habitação unifamiliar com 338,5 m2, sita em "Vale Telheiro" - Alfândega 
da Fé, requerido por Lucinda de Jesus Melo Vilares - para CONHECIMENTO 
(competência subdelegada no Vereador do Urbanismo VU-03); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

25. Setor de Licenciamento - processo LE.9/20 – LOE.160/20 - Deferido o pedido de 

licenciamento para legalização da obra de construção de habitação unifamiliar com 
338,5 m2, sita em "Vale Telheiro" - Alfândega da Fé, requerido por Lucinda de Jesus 
Melo Vilares - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vereador do 
Urbanismo VU-07); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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26. Setor de Licenciamento - processo PC.23/20 – CPR.142/20 - Emissão de parecer 

favorável quanto constituição de compropriedade / fracionamento de prédios rústicos 
(artigos n.º 805, 1466 da freguesia de Sambade), requerido por Herança de Berta das 
Neves Pesqueira - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-
Presidente da Câmara VU-44); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

27. Ampliação da rede de Saneamento em Vilarelhos - SAR de Vilarelhos – Auto de 

medição n.º 3TN (Final) – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

28. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 4698/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, autorizar o pagamento de um apoio económico no valor de 
€300,00 (trezentos euros) ao requerente com o NIPG 4698/20 para ajudar a liquidar as dívidas 
e ajudar no pagamento das despesas mensais. 

29. Compromissos plurianuais dos encargos com a educação; 
Deliberado, por UNANIMIDADE, apresentar à Assembleia Municipal a proposta apresentada 
na informação da DESE, datada de 21-09-2020, registada na aplicação da Medidata sob o nº 
6805, para que este órgão deliberativo autorize a assunção deste compromisso. 

30. Proposta de subdelegação da competência das Atividades de Enriquecimento 

Curricular no Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé. 

Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar a proposta de subdelegação de competências 
relativas às Actividades de Enriquecimento Curricular no Agrupamento de Escolas de 
Alfândega da Fé, nos termos da informação da DESE, datada de 14-09-2020, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 6645, do ano de 2020. Mais foi deliberado, caso venha a ser 
necessário, a disponibilização de Técnicos Superiores de Desporto e Música pela Câmara 
Municipal para as Actividades de Enriquecimento Curricular. 
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