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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/10/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Junta de Freguesia de Vilarelhos – 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 02-10-2020, que autorizou o pagamento de um apoio 
financeiro no montante de €3.000,00 (três mil euros) à Junta de Freguesia de Vilarelhos, para 
ajudar no pagamento de algumas obras realizadas na freguesia, devidamente identificadas no 
ofício enviado registado na aplicação da Medidata sob o nº 6520, do ano de 2020 

2. Junta de Freguesia de Vilarchão – 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 02-10-2020, que autorizou o pagamento de um apoio 
financeiro no montante de €4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros) à Junta de Freguesia de 
Vilarchão, para a realização de algumas obras na freguesia, devidamente identificadas no 
ofício enviado registado na aplicação da Medidata sob o nº 6509, do ano de 2020 

3. Aprovação do pedido de revisão do Programa de Ajustamento Municipal (PAM) 

apresentado pelo Município de Alfândega da Fé, nos termos da proposta constante do 
Relatório de Avaliação da Direção Executiva e com efeitos reportados à data da sua 
formulação, 19 de dezembro de 2019 - 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 23-09-2020, que submeteu a Revisão ao Plano de 
Ajustamento Municipal a aprovação da Assembleia Municipal, realizada no dia 26-09-2020 

4. Setor de Licenciamento - processo IapE.1/19 – PP.70/19 - Aprovação do Projeto de 

Execução (arquitetura + especialidades) relativo à nova versão da operação 
urbanística designada «Reconstrução e Ampliação do edifício “Lagar d`El Rei”», em 
Alfândega da Fé, promovida pelo Município de Alfândega da Fé no âmbito de 
candidatura NORTE 2020 (28-2018-04) - para DELIBERAÇÃO (competências 
próprias da Câmara Municipal CM-09 e CM-10); 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar o Projeto de Execução (arquitetura + especialidades), 
relativo à operação urbanística designada «Reconstrução e Ampliação do edifício “Lagar d`El 
Rei”», nos termos e de acordo com a informação da DUA, datada de 07-10-2020, com NIPG 
2277/19 

5. Setor de Licenciamento - processo PC.27/20 – CPR.187/20 - Emissão de parecer 

favorável quanto constituição de compropriedade / fracionamento de prédios rústicos 
(artigos n.º 314, 646, 732, 1018, 2252 da união de freguesias de Parada e Sendim da 
Ribeira), requerido por Herança de José dos Santos Ferreira - para CONHECIMENTO 
(competência subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-44); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

6. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 5216/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos; 

Deliberado, por MAIORIA, com três votos a favor e dois votos contra, dos Senhores 
Vereadores Victor Bebiano e José Almendra, autorizar o pagamento de um apoio económico 
no valor de €700,00 (setecentos euros) ao requerente com o NIPG 5216/20 para ajudar no 
pagamento da renda 

7. Atribuição de Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 5646/20, ao 

abrigo do Regulamento de Atribuição do Cartão Municipal Sénior; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir o Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 
5646/20 
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