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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/12/2020 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. União de Freguesias de Parada e Sendim da Ribeira – Pedido de apoio financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro no montante de €1.500,00 (mil e 

quinhentos euros) à União de Freguesias de Parada e Sendim da Ribeira, para comparticipar na 
obra de requalificação do telhado dos tanques na aldeia de Parada, conforme descrito no seu ofício, 
registado na aplicação do Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 8549 (oito mil quinhentos 
e quarenta e nove), do ano de 2020 (dois mil e vinte. 

2. Aprovação da Proposta de Mapa de Pessoal para 2021; 

Deliberado, por MAIORIA, com três votos a favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores 

Victor Bebiano e José Almendra, aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2021, anexo à 
informação da DJRH, datada de 06-12-2019, registada na aplicação do Atendimento e Expediente, 
da Medidata, sob o nº 8775 (oito mil setecentos e setenta e cinco) do ano de 2020 (dois mil e vinte), 
como proposta a enviar à próxima sessão da Assembleia Municipal para aprovação, nos termos dos 
artigos 28.º e 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação e alínea o) do n.º1 do 
art.º 25º da Lei n. 75/2013, de 12 de Setembro. 

3. Despachos de Suspensão do pagamento dos consumos de água e renda; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar as decisões tomadas pelo Senhor Presidente da Câmara, 

Eduardo Tavares, através dos despachos proferidos em onze de agosto de dois mil e vinte, vinte e 
nove de Setembro de dois mil e vinte e vinte e três de novembro de dois mil e vinte, registados na 
aplicação do Atendimento e Expediente da Medidata sob os nºs 5923 (cinco mil novecentos e vinte 
e três), 7057 (sete mil e cinquenta e sete) e 8677 (oito mil seiscentos e setenta e sete), todos do ano 
de 2020 (dois mil e vinte). 

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

Empresas – Fase 1 – Pedido de disponibilização das peças procedimentais em 
formato editável – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do documento registado na aplicação de 
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 8580 (oito mil quinhentos e oitenta), do ano de 
2020 (dois mil e vinte). 

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

prorrogação de prazo para apresentação de garantia bancária/caução ao abrigo dos 
arts. 86 º e 91º do CCP – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da DO, registada na aplicação de 
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 8577 (oito mil quinhentos e setenta e sete), do ano 
de 2020 (dois mil e vinte). 

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

Junto da Escola EB1 e Centro de Saúde” -Relatório Final, Adjudicação, Solicitação 
dos Documentos de Habilitação e aprovação da minuta de contrato para cumprimento 
do art. 98 do CCP – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da DO, registada na aplicação de 
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 8430 (oito mil quatrocentos e trinta), do ano de 
2020 (dois mil e vinte). 

7. Empreitada de Implementação do Centro de Inovação Consular e Social – AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 1 TN – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da DO, registada na aplicação de 
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 8493 (oito mil quatrocentos e noventa e três), do 
ano de 2020 (dois mil e vinte). 

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

1ª Fase – Auto de medição n.º 13TN - para ratificação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 

através de despacho proferido em 23-11-2020, contido na informação da DO, registada na aplicação 
de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 8165 (oito mil cento e sessenta e cinco), do ano 
de 2020 (dois mil e vinte) que aprovou o Auto de Medição nº 13 TN, no valor de € 86.694,52 (oitenta 
e seis mil seiscentos e noventa e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos), relativamente à 
empreitada “Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – Remodelação e Requalificação – 1ª 
Fase”. 
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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

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

receção do documentos de habilitação, incluindo a garantia bancária e cumprimento 
do artº 85º do CCP – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da DO, registada na aplicação de 
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 8755 (oito mil setecentos e cinquenta e cinco), do 
ano de 2020 (dois mil e vinte). 

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

– 1ª Fase – 2ª Prorrogação do prazo de execução da empreitada e solicitação do 
novo plano de trabalhos e plano de pagamentos; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 

através de despacho proferido em 26-11-2020, contido na informação da DO, registada na aplicação 
de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 8547 (oito mil quinhentos e quarenta e sete), do 
ano de 2020 (dois mil e vinte) que deferiu o segundo pedido de prorrogação do prazo de execução, 
da empreitada “Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – Remodelação e Requalificação – 
1ª Fase” e solicitou o novo plano de trabalhos e plano de pagamentos ajustados à prorrogação 
referida. 

11. Infraestruturas para a dinamização de Alfândega da Fé – 2ª Fase – vistoria para 

efeitos de receção definitiva – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da DO, registada na aplicação de 
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 8282 (oito mil duzentos e oitenta e dois), do ano de 
2020 (dois mil e vinte). 

12. Reparação e conservação de diversas estradas no Concelho – pavimentação dos 

cruzamentos de Valverde e S. Bernardino - libertação do do valor retido ao abrigo 52 
do art. 295 do CCP. – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da DO, registada na aplicação de 
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 8611 (oito mil seiscentos e onze), do ano de 2020 
(dois mil e vinte). 

13. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 4042/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Ratificação de decisão 
tomada pelo Senhor Presidente da Câmara; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 

através de despacho proferido em 22-11-2020, que autorizou o pagamento de um apoio económico 
no valor de €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros) ao requerente com o NIPG 4042/20 para 
ajudar no pagamento de 3 meses de renda, conforme referido na informação da DESE, registada na 
aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 5034 (cinco mil e trinta e quatro), do 
ano de 2020 (dois mil e vinte). 

14. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 6725/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, autorizar o pagamento de um apoio económico no valor de 

€450,00 (quatrocentos e cinquenta euros) ao requerente com o NIPG 6725/20 para ajudar no 
pagamento de 3 meses de renda, conforme referido na informação da DESE, registada na aplicação 
de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 8539 (oito mil quinhentos e trinta e nove), do 
ano de 2020 (dois mil e vinte). 

15. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 7172/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, autorizar o pagamento de um apoio económico no valor de 

€253,47 (duzentos e cinquenta e três euros e quarenta e sete cêntimos) ao requerente com o NIPG 
7172/20 para ajudar a liquidar a dívida na EDP, conforme referido na informação da DESE, 
registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 8768 (oito mil setecentos 
e sessenta e oito), do ano de 2020 (dois mil e vinte). 

16. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 7373/20, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, autorizar o pagamento de um apoio económico no valor de 

€480,30 (quatrocentos e oitenta euros e trinta cêntimos) ao requerente com o NIPG 7373/20 para 
ajudar a pagar 3 meses de renda e a fatura de electricidade em atraso, conforme referido na 
informação da DESE, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 
8811 (oito mil oitocentos e onze), do ano de 2020 (dois mil e vinte). 
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