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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/10/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. União de Freguesias de Agrobom, Saldonha e Valpereiro – Pedido de apoio 

financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro no montante de €30.000,00 (trinta 
mil euros) à União de Freguesias de Agrobom, Saldonha e Valpereiro, para ajudar na 
realização de diversas obras naquelas aldeias, conforme descrito no e-mail enviado, 
registado na aplicação da Medidata sob o nº 2970, do ano de 2020, sendo que durante este 
ano de 2020,serão pagos, €10.000,00 (dez mil euros) e no ano de 2021, os restantes 
€20.000,00 (vinte mil euros) 

2. Regularização Extraordinária de Vínculos - Abertura de Procedimentos Concursais 

de Regularização de 12 postos de trabalho que exercem funções que correspondem a 
necessidades permanentes, sem o adequado vínculo jurídico, enquadradas no 
PREVPAP; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, autorizar a abertura dos procedimentos concursais de 
Regularização de 12 postos de trabalho, bem como aprovar o respectivo júri, nos termos e de 
acordo com a informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, datada de 15-10-2020, 
registada na aplicação da Medidata sob o nº 7511 

3. Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Alfândega da Fé e o Moto 

Clube Alfandeguense; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a celebração do contrato de comodato referido, nos 
termos e de acordo com a minuta anexa à informação da Divisão Jurídica e Recursos 
Humanos, datada de 01-10-2020, registada na aplicação da Medidata sob o nº 7317 

4. Proposta de Regulamento Interno de Funcionamento da Comissão de 

Acompanhamento e Monitorização da Implementação e Desenvolvimento do Quadro 
de Competências na área da educação do Município de Alfândega da Fé; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

5. Associação Nacional de Municípios Portugueses – acesso à Rede Nacional de 

Segurança Interna (RNSI); 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a adesão do Município de Alfândega da Fé à Rede 
Nacional de Segurança Interna (RNSI), nos termos e de acordo com o mencionado na 
informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, datada de 19-10-2020, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 7609 

6. Protocolo de Cooperação institucional a celebrar entre o Município de Alfândega da 

Fé e a Junta de Freguesia de Sambade; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a celebração do referido protocolo, nos termos e de 
acordo com minuta anexa à informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, datada de 
21-10-2020, registada na aplicação da Medidata sob o nº 7696 

7. Projecto Boa Governação - Portugal 2020 - ELoGE. Adesão; nomeação do gestor 

do projeto; constituição do grupo de trabalho (task force); 

Deliberado, por UNANIMIDADE o seguinte:  
1. Ratificar a adesão ao projeto Boa Governação 2020; 
2. Nomear o vereador Miguel Franco como gestor do projeto, que é quem vai constituir 

o grupo de trabalho (task force) 

8. Ampliação e Requalificação da Zona Industrial com criação de Incubadora de 

Empresas – Fase 1 - Aprovação das peças procedimentais e abertura do 
procedimento por concurso público 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar as peças procedimentais e as propostas da referida 
empreitada, constantes no ponto 5 da informação da Divisão de Obras, datada de 16-10-2020, 
registada na aplicação da Medidata sob o nº 7525, do ano de 2020 

9. Implementação do Interface de Passageiros e Melhoria das Condições de Acesso 

Junto da Escola EB1 e Centro de Saúde” – Retificação de omissão das peças do 
procedimento e prorrogação do prazo de entrega das propostas - para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

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

relatório preliminar e audiência prévia - para ratificação; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em 28-09-2020, contido na informação da DO, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 7024 (2020) que autorizou que o júri do referido procedimento 
procedesse à Audiência Prévia, nos termos da lei. 

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

– 1ª Fase – Auto de medição n.º 11TN - para ratificação; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em 03-10-2020, contido na informação da DO, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 6694 (2020), que aprovou o Auto de Medição nº 11 TN, no 
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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

valor de € 75.230,17 (setenta e cinco mil duzentos e trinta euros e dezassete cêntimos), 
relativamente à empreitada “Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – Remodelação 
e Requalificação – 1ª Fase” 

12. Setor de Licenciamento - processo PC.30/20 – DEST.205/20 - Deferido o pedido 

de emissão de certidão de destaque de parcela, referente ao prédio urbano situado 
em "Trás do Lombo", inscrito na matriz predial da Freguesia de Alfândega da Fé sob o 
artigo n.º 625 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Alfândega da Fé sob 
o n.º 713/19950901, requerido por Maria da Assunção Bravo Franco - para 
CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vereador do Urbanismo VU.02); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

13. Setor de Licenciamento - processo LE.138/84 – ESP.184/19 - Deferido o pedido 

de licenciamento da obra de ampliação de um edifício preexistente, destinando-se a 
“Indústria”, composto por 2 pisos, para legalização do piso em cave da edificação 
preexistente (rés do chão destinado a “Habitação” / cave destinada a “Indústria”), e 
para legalização graciosa das edificações anexas, construídas ao longo dos anos 
(antes da vigência do 1.º PDM), todos sitos em "Chão", freguesia de Alfândega da Fé, 
requerido por Carolino Alfredo Cancela - para CONHECIMENTO (competência 
subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-07); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

14. Setor de Licenciamento - processo LE.138/84 – RG.200/20 - Deferido o pedido de 

redução (-50%) das taxas urbanísticas relativas ao licenciamento da obra de 
ampliação de um edifício preexistente, destinando-se a “Indústria”, composto por 2 
pisos, sito em "Chão", freguesia de Alfândega da Fé, requerido por Carolino Alfredo 
Cancela - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-Presidente da 
Câmara VU-41); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

15. Alteração ao Circuito dos Transportes Escolares; 
Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar as alterações aos circuitos dos transportes 
escolares, de acordo com o descrito na informação da Divisão Económica, Social e da 
Educação, datada de 18-09-2020, registada na aplicação da Medidata sob o nº 6786 

16. Atribuição de Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 6207/20, ao 

abrigo do Regulamento de Atribuição do Cartão Municipal Sénior. 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir o Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 
6207/20 

17. Candidatura Re-Ligar – Proposta de adesão 

Deliberado, por UNANIMIDADE, o seguinte: 
3. Aderir ao projecto “Re_Ligar / Re_Connect - Arte, Cultura e Identidade em 

Território(s) Sefarad” 
4. Aprovar o acordo de compromisso de parceria, conforme descrito na informação da 

Divisão da Cultura, Turismo e Desporto, datada de 15-10-2020, registada na aplicação 
da Medidata sob o nº 7515, do ano de 2020. 
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