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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Junta de Freguesia de Sambade – pedido de apoio financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro no montante de 

€15.418,55 (quinze mil quatrocentos e dezoito euros e cinquenta e cinco cêntimos) à Junta de 
Freguesia de Sambade, para ajudar no pagamento de despesas tidas, na sequência de um assalto 
ao edifício da Junta, conforme descrito no seu ofício, registado na aplicação da Medidata sob o nº 
3231 (três mil duzentos e trinta e um), do ano de 2020 (dois mil e vinte) 

2. Associação Industrial e Comercial de Alfândega da Fé – pedido de apoio financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro no montante de 

€2.100,00 (dois mil e cem euros) à Associação Industrial e Comercial de Alfândega da Fé, para 
fazer face a despesas correntes até ao final do ano de dois mil e vinte, conforme descrito no seu 
ofício, registado na aplicação da Medidata sob o nº 5996 (cinco mil novecentos e noventa e seis), do 
ano de 2020 (dois mil e vinte) 

3. União de Freguesias de Parada e Sendim da Ribeira – pedido de apoio financeiro 

para sinalética luminosa; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro no montante de 

€1.100,00 (mil e cem euros) à União de Freguesias de Parada e Sendim da Ribeira, para 
comparticipar em 50% do valor de 4 unidades de Sinalização Vertical, conforme descrito no seu 
ofício, registado na aplicação da Medidata sob o nº 1928 (mil novecentos e vinte e oito), do ano de 
2020 (dois mil e vinte) 

4. União de Freguesias de Parada e Sendim da Ribeira – pedido de apoio financeiro 

para muro do parque infantil; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro no montante de 

€2.300,00 (dois mil e trezentos euros) à União de Freguesias de Parada e Sendim da Ribeira, para 
comparticipação na obra de requalificação do muro do parque infantil, conforme descrito no seu 
ofício, registado na aplicação da Medidata sob o nº 4307 (quatro mil trezentos e sete), do ano de 
2020 (dois mil e vinte) 

5. Junta de Freguesia de Alfândega da Fé – pedido de apoio financeiro; 
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro no montante de 

€4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta euros) à Junta de Freguesia de Alfândega da Fé. 

6. Designação da Coordenadora Técnica para Coordenar o CLDS-4G; 
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar e nomear a nova técnica para coordenar a 

CLDS-4G, Ana Alexandra Aires Ribeiro, com efeitos a 02 de novembro de 2020. 

7. Estatuto do direito de oposição: aprovação do relatório de 2019; 

Deliberado, por MAIORIA, dos presentes, com três votos a favor e uma abstenção do Senhor 

Vereador Victor Bebiano, aprovar o relatório referente ao Estatuto do Direito de Oposição do ano de 
2019, nos termos do art. 10º/1, da Lei 24/98, de 26 de maio, e dar conhecimento do mesmo aos 
membros da Assembleia Municipal. 

8. Proposta de Orçamento Municipal para o Ano Económico de 2021: 
 

8.1. Autorização para a contracção de empréstimo de curto prazo para ocorrer a 

dificuldades de tesouraria; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a autorização para a contração de 

empréstimo de curto prazo para ocorrer a dificuldades de tesouraria, como proposta a enviar à 
Assembleia Municipal, também para aprovação. 

8.2. Autorização para a Câmara assumir compromissos de que resultem encargos 

financeiros repartidos, por vários anos económicos, em conformidade com as 
opções do plano; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a autorização para a Câmara assumir 

compromissos de que resultem encargos financeiros repartidos, por vários anos económicos, em 
conformidade com as opções do plano, como proposta a enviar à Assembleia Municipal, também 
para aprovação. 
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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

8.3. A aprovação dos Orçamento e GOP’s para 2021; 
Deliberado, por MAIORIA, dos presentes, com três votos a favor e um voto contra do Senhor 

Vereador Victor Bebiano, aprovar o Orçamento e GOP’s para 2021, como proposta a enviar à 
Assembleia Municipal, também para aprovação. 

8.4. A aprovação dos montantes totais das receitas e despesas por natureza 

económica; 

Deliberado, por MAIORIA, dos presentes, com três votos a favor e um voto contra, do Senhor 

Vereador Victor Bebiano, aprovar os montantes totais das receitas e despesas por natureza 
económica, como proposta a enviar à Assembleia Municipal, também para aprovação. 

8.5. A aprovação da autorização genérica para dispensa de autorização prévia da 

Assembleia Municipal - art.º 6 da Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a autorização genérica para dispensa de 

autorização prévia da Assembleia Municipal - art.º 6 da Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro, como 
proposta a enviar à Assembleia Municipal, também para aprovação 

8.6 Aprovação das Normas de Execução do Orçamento para 2021 
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar as Normas de Execução do Orçamento 

para 2021, como proposta a enviar à Assembleia Municipal, também para aprovação. 

9. Setor de Licenciamento - processo IapE.3/20 – PP.216/20 - Pedido de Parecer 

Prévio não vinculativo relativo à obra de construção de "instalações sanitárias", sitas 
no prédio urbano artigo n.º 122, na aldeia de Gouveia, requerido pela Junta da União 
de Freguesias de Eucísia, Gouveia e Valverde - para DELIBERAÇÃO (competência 
própria da Câmara Municipal CM-09); 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, emitir Parecer Prévio favorável sobre o referido 

projeto, sob as recomendações expressas, nos termos e de acordo com a informação da DUA, 
datada de 18-11-2020, registada na aplicação da Medidata com o NIPG 6813/20 

10. Setor de Licenciamento - processo LE.8/20 – ESP-AP.228/20 - Deferido o 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-07); 

TOMADO CONHECIMENTO 

11. Setor de Licenciamento - processo LE.7/15 - PRAZO.224/20 - Deferido o pedido 

de Prorrogação do Prazo do Alvará de Obras de Edificação n.º 12/2017, relativo ao 
licenciamento da obra de ampliação e remodelação de uma edificação destinada a 
"Quartel dos Bombeiros”, sita em Alfândega da Fé, requerido por Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntáros de Alfândega da Fé --- para CONHECIMENTO 
(competência subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-10); 

TOMADO CONHECIMENTO 

12. Setor de Licenciamento - processo PC.31/20 - CPR.223/20 - Emissão de parecer 

favorável quanto à constituição de compropriedade / fracionamento de prédios 
rústicos (artigo n.º 2063 da freguesia de Sambade), requerido por Herança de Maria 
da Ascenção Pires Azevedo - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no 
Vice-Presidente da Câmara VU-44); 

TOMADO CONHECIMENTO 

13. Adenda ao Protocolo de colaboração entre o Município de Alfândega da Fé e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé para a obra 
de Ampliação e Remodelação do Quartel daquela Associação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a celebração da Adenda ao protocolo 

referido, nos termos e de acordo com a minuta apresentada, anexa à informação do Gabinete de 
Apoio ao Executivo, registada na aplicação da Medidata sob o nº 5209 (cinco mil duzentos e nove) 
do ano de 2020 (dois mil e vinte) 

14. Protocolo de colaboração entre o Município de Alfândega da Fé e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé – Transporte de doentes 
– Suspeitos Covid-19; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a celebração do referido protocolo, nos 

termos e de acordo com a minuta apresentada, anexa à informação da Divisão Jurídica e Recursos 
Humanos, registada na aplicação da Medidata sob o nº 8613 (oito mil seiscentos e treze) do ano de 
2020 (dois mil e vinte). 

15. Junta de Agricultores do Planalto Vilarchão – Parada – pedido de apoio financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro no montante de 

€3.000,00 (três mil euros) à Junta de Agricultores do Planalto Vilarchão-Parada, no âmbito do 
contrato de parceria celebrado entre si e o Município de Alfândega da Fé, para assumir as despesas 
de funcionamento necessárias. 
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16. Adesão à Campanha conjunta dos 16 dias de activismo contra a violência de 

género 2020; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, concordar com a adesão à campanha dos 16 

(dezasseis) dias de Ativismo contra a Violência de Género 2020. 

17. Protocolo de colaboração entre o Município de Alfândega da Fé, a Secretaria-

Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) e a Guarda Nacional 
Republicana, para a celebração de contrato de cooperação interadministrativo para 

obras de reabilitação do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de 
Alfândega da Fé; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a celebração do referido protocolo, nos 

termos e de acordo com a minuta apresentada, anexa à informação da Divisão Jurídica e Recursos 
Humanos, datada de 23-11-2020, registada na aplicação da Medidata sob o nº 8645 (oito mil 
seiscentos e quarenta e cinco), do ano de 2020 (dois mil e vinte) 

sandrac 


