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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 10/11/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Parcela de terreno que é parte integrante do prédio do Sr. Manuel dos Santos 

Neto., na União de Freguesias de Gebelim e Soeima – pedido de indemnização; 

O assunto foi retirado da ordem do dia. 

2. Moção contra a falta de ligação transfronteiriça entre Macedo-Vinhais-Gudiña, 

aprovada nas Câmaras Municipais de Vinhais e Macedo de Cavaleiros; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, subscrever a moção contra a falta de ligação 
transfronteiriça entre Macedo-Vinhais-Gudiña, já aprovada nas respectivas reuniões de 
câmara dos Municípios de Vinhais e Macedo de Cavaleiros 

3. ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses - Plataforma de Gestão 

de Informação para a gestão do Território Nacional; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

4. Adesão à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude promovida pela FNAJ 

– Federação Nacional das Associações da Juventude; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aderir à Rede Nacional de Municípios Amigos 
da Juventude, promovida pela FNAJ – Federação Nacional das Associações da Juventude, de 
acordo com a informação Divisão Económica, Social e da Educação, registada na aplicação 
da Medidata sob o nº 7908, do ano de 2020. 

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

Relatório Final, Adjudicação, Solicitação dos - Documentos de Habilitação e 
aprovação da minuta de contrato para cumprimento do art. 98 do CCP. - para 
ratificação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara através de despacho proferido em 10-10-2020, contido na informação 
da DO, registada na aplicação da Medidata sob o nº 7314 (2020), que a seguir se transcreve: 
“Face do conteúdo da informação, delibero o seguinte:  
a) Adjudicar a empreitada de Reabilitação Energética do Bairro Social Trás-de-Castelo em 
Alfândega da Fé, ao concorrente Ferreira & Bebiano, Lda, pelo valor de 399 836,73 € 
(trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e seis euros e setenta e três cêntimos), 
acrescida de IVA à taxa legal em vigor, com um prazo de execução de 730 dias, e cumprir o 
disposto no art. 77 do CCP; 
b) Apresentação da documentação constante na presente informação; 
c) Aprovação da minuta do contrato, conforme art. 98 do CCP; 
d) Tendo em conta o art. 290 –A, designo o Engº Toni Azevedo para gestor de contrato. 
e) Seja presente à próxima Reunião de Câmara para ratificação. 

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

Junto da Escola EB1 e Centro de Saúde” – Relatório preliminar e audiência prévia- 
para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

7. Reabilitação e Reconstrução - Casa Arcebispo D. José de Moura. - Aprovação do 

Plano de Segurança e Saúde. Notificação da aprovação. para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

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

1ª Fase – Auto de medição n.º 12TN - para ratificação 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara, através de despacho proferido em 31-10-2020, contido na informação 
da DO, registada na aplicação da Medidata sob o nº 7710 (2020), que aprovou o Auto de 
Medição nº 12 TN, no valor de € 80.968,16 (oitenta mil novecentos e sessenta e oito euros e 
dezasseis cêntimos), relativamente à empreitada “Escola Básica e Secundária de Alfândega 
da Fé – Remodelação e Requalificação – 1ª Fase”. 

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

1ª Fase - Prorrogação do prazo de execução da empreitada e solicitação do novo 
plano de trabalhos - para ratificação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, 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 6829 (2020), que deferiu o pedido de 
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prorrogação do prazo de execução da empreitada “Escola Básica e Secundária de Alfândega 
da Fé – Remodelação e Requalificação – 1ª Fase”, bem como solicitou um novo plano de 
trabalhos ajustado à prorrogação referida 

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

–1ª Fase - Aprovação do novo plano de trabalhos e cronograma financeiro - para 
ratificação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara, através de despacho proferido em 21-10-2020, contido no ofício da 
Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana, registado na aplicação da 
Medidata sob o nº 7518 (2020) que aprovou o Plano de Trabalhos e o Cronograma Financeiro 
relativo à empreitada “Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – Remodelação e 
Requalificação – 1ª Fase” 

11. Setor de Licenciamento - processo LE.8/20 – LOE-AP.213/20 - Aprovação do 

projeto de arquitetura relativo ao pedido de licenciamento da obra de construção de 
um "Armazém Agrícola" com 684,93 m2, sito em "Calçada" - Gebelim, requerido por 
Odete de Fátima Ribeiro Gabriel - para CONHECIMENTO (competência subdelegada 
no Vereador do Urbanismo VU-03); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

12. Setor de Licenciamento - processo LE.11/20 – LOE.204/20) - Aprovação do 

projeto de arquitetura associado ao pedido de licenciamento da obra de ampliação de 
uma habitação unifamiliar com 200,0 m2, sita em "Rua da Soalheira" - Vilarchão, 
requerido por Antero José Roque - para CONHECIMENTO (competência subdelegada 
no Vereador do Urbanismo VU-03); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

13. Recomendação CM/Rec(2019)1; PREVENIR E COMBATER O SEXISMO/Projeto 

Europeu Mobiliza-te Contra o Sexismo; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, participar no Projecto Europeu Mobiliza-te 
Contra o Sexismo, nos termos e de acordo com o mencionado na informação da Divisão 
Económica, Social e da Educação, datada de 22-10-2020, registada na aplicação da Medidata 
sob o nº 7725, do ano de 2020 

14. Associação Dignitude – Programa de Vacinação Anti-Gripe SNS Local; 
A Câmara Municipal tomou conhecimento 

15. Movimento Unidos contra o Desperdício; 
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aderir ao projecto “Movimento Unidos Contra 
o Desperdício” 
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