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 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

A.1 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MU-

NICIPAL 2020 

Resumo das Deliberações 

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois 

mil e vinte, reuniu em sessão ordinária a Assembleia 

Municipal de Alfândega da Fé, pelas quinze horas, 

no Auditório da Casa da Cultura Mestre José Rodri-

gues, tendo tomado as seguintes decisões: 

 

1 – Informação da Presidente da Câmara acerca da 

atividade e da situação financeira do Município, de 

acordo com o n.º 2, alínea c), do Art.º 25.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro  

TOMADO CONHECIMENTO  

 

2 - Moção contra a falta de ligação transfronteiriça 

entre Macedo-VinhaisGudiña, aprovada nas Câma-

ras Municipais de Vinhais e Macedo de Cavaleiros 

para conhecimento;  

TOMADO CONHECIMENTO  

 

3 - Proposta de Orçamento Municipal para o Ano 

Económico de 2021:  

3.1- Aprovação da autorização para a contração de 

empréstimo de curto prazo para ocorrer a dificulda-

des de tesouraria;  

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos 23 membros 

presentes, aprovar a autorização para a contra-

ção de empréstimo de curto prazo para ocorrer a 

dificuldades de tesouraria. 

3.2- Aprovação da autorização para a Câmara assu-

mir compromissos de que resultem encargos finan-

ceiros repartidos, por vários anos económicos, em 

conformidade com as opções do plano;  

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos 23 membros 

presentes, aprovar a autorização para a Câmara 

assumir compromissos de que resultem encar-

gos financeiros repartidos, por vários anos econó-

micos, em conformidade com as opções do plano.  

3.3- Aprovação do Orçamento e GOP’s para 2020;  

Deliberado, por MAIORIA, dos 23 membros pre-

sentes, com 15 votos a favor, 0 votos contra e 8 

abstenções, dos Deputados Municipais Carlos Pou-

sado, Adriano Andrade, Maria João Trigo, Susana 

Guerra, Bruno Rachado, António Pacheco Gabriel 

Martins e Rui Araújo, aprovar o Orçamento e GOP’s 

para 2021.  

3.4- Aprovação dos montantes totais das receitas e 

despesas por natureza económica;  

Deliberado, por MAIORIA, dos 23 membros pre-

sentes, com 15 votos a favor, 0 votos contra e 8 

abstenções, dos Deputados Municipais Carlos Pou-

sado, Adriano Andrade, Maria João Trigo, Susana 

Guerra, Bruno Rachado, António Pacheco, Gabriel 

Martins e Rui Araújo, aprovar os montantes totais 

das receitas e despesas por natureza económica. 

3.5- Aprovação da autorização genérica para dis-

pensa de autorização prévia da Assembleia Munici-

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

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos 23 membros 

presentes, aprovar a autorização genérica para dis-

pensa de autorização prévia da Assembleia Munici-

pal - art.º 6 da Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro.   

3.6- Aprovação das Normas de Execução do Orça-

mento para 2021  

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos 23 membros 

presentes, aprovar as Normas de Execução do Or-

çamento para 2021.   

3.7- Parecer do Fundo de Apoio Municipal – OM 

2021 – para conhecimento;  

TOMADO CONHECIMENTO  

 

4. Aprovação da Proposta de Mapa de Pessoal para 

2021;  

Deliberado, por MAIORIA, dos 23 membros pre-

sentes, com 16 votos a favor, 2votos contra, dos 

Deputados Municipais Adriano Andrade e António 

Pacheco e 5 abstenções, dos Deputados Municipais 

Carlos Pousado, Susana Guerra, Bruno Rachado 

António Herdeiro e Gabriel Martins, aprovar o Mapa 

de Pessoal para o ano de 2021 anexo à informação 

da DJRH, datada de 26-11-2020 registada na aplica-

ção do Atendimento e Expediente, da Medidata, sob 

o nº 8775.  
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5- Estatuto do direito de oposição: aprovação do re-

latório de 2019 – para conhecimento;  

TOMADO CONHECIMENTO  

 

6- Recomendação CM/Rec(2019)1; PREVENIR E 

COMBATER O SEXISMO/Projeto Europeu Mobiliza-

te Contra o Sexismo – para conhecimento  

TOMADO CONHECIMENTO  

 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

B.1 REUNIÃO DE CÂMARA N. 22 

Resumo das Deliberações 

Reunião Ordinária de Câmara realizada no auditório 

da Casa da Cultura Mestre José Rodrigues a 4 de 

dezembro de 2020. Estiveram presentes: 

-EDUARDO MANUEL DOBRÕES TAVARES, Presi-

dente; 

-ANTÓNIO MANUEL AMARAL SALGUEIRO, Vice-

Presidente; 

-MIGUEL FRANCISCO SIMÕES FRANCO, Verea-

dor; 

-VICTOR JOSÉ NEVES BEBIANO, Vereador; 

-JOSÉ JOAQUIM REBOREDO ALMENDRA, Verea-

dor.  

Presidiu a reunião, o Presidente Eduardo Manuel 

Dobrões Tavares. Secretariou a reunião Sandra Ma-

nuela Penarroias Fernandes Camelo, Técnica Supe-

rior.  

 

1. União de Freguesias de Parada e Sendim da Ri-

beira – Pedido de apoio financeiro;  

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir um apoio 

financeiro no montante de €1.500,00 (mil e qui-

nhentos 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 Medi-

data 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 informa-

ção da DJRH, datada de 06-12-2019, registada na 

aplicação do Atendimento e Expediente, da Medida-

ta, sob o nº 8775 (oito mil setecentos e setenta e cin-

co) 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 re-

dação 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 con-

sumos de água e renda;  

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar as deci-

sões tomadas pelo Senhor Presidente da Câma-

ra, Eduardo Tavares, através dos despachos pro-

feridos 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, re-

gistados 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 procedimen-

tais em formato editável – para conhecimento;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor 

do documento registado na aplicação de Atendimen-

to 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 conheci-

mento;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor  
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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, Adjudica-

ção, 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 Ino-

vação 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 deci-

são 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 Medi-

ção 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 – Remode-

lação e Requalificação – 1ª Fase”.  

 

9. Reabilitação Energética do Bairro Social Trás-de-

Castelo em Alfândega da Fé – receção do documen-

tos de habilitação, incluindo a garantia bancária e 

cumprimento do artº 85º do CCP – para conheci-

mento;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da 

informação da DO, registada na aplicação de Atendi-

mento 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 deci-

são 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 pe-

dido de prorrogação do prazo de execução, da em-

preitada “Escola Básica e Secundária de Alfândega 

da Fé – Remodelação e Requalificação – 1ª Fase” e 

solicitou o novo plano de trabalhos e plano de paga-

mentos 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 re-

tido ao abrigo 52 do art. 295 do CCP. – para conhe-

cimento;  

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).  
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13. Pedido de apoio apresentado pelo requerente 

com o NIPG 4042/20, ao abrigo do Regulamento de 

Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Ratifica-

ção de decisão tomada pelo Senhor Presidente da 

Câmara;  

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a deci-

são 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 eu-

ros) ao requerente com o NIPG 4042/20 para ajudar 

no pagamento de 3 meses de renda, conforme refe-

rido 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 paga-

mento de um apoio económico no valor de 

€450,00 (quatrocentos e cinquenta euros) ao re-

querente com o NIPG 6725/20 para ajudar no pa-

gamento 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 paga-

mento 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 paga-

mento de um apoio económico no valor de 

€480,30 (quatrocentos e oitenta euros e trinta 

cêntimos) ao requerente com o NIPG 7373/20 pa-

ra ajudar a pagar 3 meses de renda e a fatura de 

electricidade em atraso, conforme referido na infor-

mação da DESE, registada na aplicação de Atendi-

mento e Expediente da Medidata sob o nº 8811 (oito 

mil oitocentos e onze), do ano de 2020 (dois mil e 

vinte).   

 

B.2 REUNIÃO DE CÂMARA N. 23 

Resumo das Deliberações 

 

Reunião Ordinária de Câmara realizada no auditório 

da Casa da Cultura Mestre José Rodrigues a 22 de 

dezembro de 2020. Estiveram presentes: 

-EDUARDO MANUEL DOBRÕES TAVARES, Presi-

dente; 

-ANTÓNIO MANUEL AMARAL SALGUEIRO, Vice-

Presidente; 

-MIGUEL FRANCISCO SIMÕES FRANCO, Verea-

dor; 

-VICTOR JOSÉ NEVES BEBIANO, Vereador; 

-JOSÉ JOAQUIM REBOREDO ALMENDRA, Verea-

dor.  

Presidiu a reunião, o Presidente Eduardo Manuel 

Dobrões Tavares. Secretariou a reunião Sandra Ma-

nuela Penarroias Fernandes Camelo, Técnica Supe-

rior.  

 

1. Instalação de Circuitos de Dados da Rede Nacio-

nal de Segurança Interna, para acesso seguro às 

aplicações e sistemas de informação alojados nos 

centros de dados do Ministério da Administração In-

terna - Aprovação da Minuta de Protocolo;  

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a cele-

bração do referido protocolo, nos termos e de 

acordo com a minuta enviada por e-mail, devida-

mente registado na aplicação da Medidata de Aten-

dimento e Expediente da Medidata sob o nº 9361 

(nove mil trezentos e sessenta e um), do ano de 

2020 (dois mil e vinte). Mais foi deliberado designar 

o colaborador do Município António Simões, para  
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fazer a ligação entre o Município e a Secretaria-

Geral da Administração Interna – SGMAI  

 

2. Setor de Ordenamento do Território e Urbanismo - 

processo "Revisão do PDM" - Proposta de início do 

procedimento de elaboração do Plano Diretor Muni-

cipal (2.ª revisão), nos termos do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei 

n.º 80/2015) - para DELIBERAÇÃO (competência da 

Câmara Municipal);  

Deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos e de 

acordo com a informação da DUA, datada de 16-12-

2020, registada na aplicação da Medidata de Atendi-

mento e Expediente da Medidata sob o nº 9240 

(nove mil duzentos e quarenta), do ano de 2020 

(dois mil e vinte), o seguinte:  

1. Determinar o início do procedimento de elabora-

ção do Plano Diretor Municipal de Alfândega da Fé, 

de 3.ª Geração, através da dinâmica “revisão” — ar-

tigo 76.º-1 e artigo 124.º-2 do Decreto-Lei n.º 

80/2015;  

2. Estabelecer o prazo de 12 meses para o procedi-

mento de elaboração (que se conclui com a aprova-

ção do plano pela Assembleia Municipal) — artigo 

76.º-1 e artigo 92.º1 do Decreto-Lei n.º 80/2015;  

3. Definir o prazo de 15 dias (úteis) para o período 

de participação (durante o qual os interessados. po-

dem formular sugestões e apresentar informações 

sobre quaisquer questões que possam ser conside-

radas no âmbito do procedimento de elaboração) — 

artigo 76.º-1 e artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 80/2015;  

4. Promover a publicação de Aviso na 2.ª série do 

Diário da República, sobre a deliberação da Câmara 

Municipal que determina o procedimento de elabora-

ção do PDM — artigo 76.º-1 e artigo 191.º-4-c) do 

Decreto-Lei n.º 80/2015;  

5. Promover a divulgação da deliberação da Câmara 

Municipal que determina o procedimento de elabora-

ção do PDM, publicitando através da comunicação 

social, da plataforma colaborativa de gestão territori-

al e no sítio na Internet do Município — artigo 76.º-1 

e artigo 192.º-2) do Decreto-Lei n.º 80/2015.  

 

3. Setor de Licenciamento - processo IP.1/20 - 

IPOE.239/20 - Emitida Informação Prévia favorável 

sobre a viabilidade da obra de alteração e conserva-

ção de uma edificação destinada a “Estrutura Resi-

dencial para Pessoas Idosas (ERPI)”, sita em Alfân-

dega da Fé, requerida por Santa Casa da Misericór-

dia de Alfândega da Fé - para CONHECIMENTO 

(competência subdelegada no Vereador do Urbanis-

mo VU-01);  

TOMADO CONHECIMENTO  

 

4. Setor de Licenciamento - processo LE.63/96 – 

LOE.210/20 - Aprovação do projeto de arquitetura 

relativo ao pedido de licenciamento da obra de cons-

trução de uma Piscina e um deck exteriores 

(alterando e reconstruindo a piscina e deck existen-

tes) – complemento ao Empreendimento Turístico 

“Hotel & SPA Alfândega da Fé, sito na "Serra de 

Bornes" - freguesia de Sambade, requerido por AL-

FANDEGATUR, Empresa de Desenvolvimento Tu-

rístico de Alfândega da Fé, Lda. - para CONHECI-

MENTO (competência subdelegada no Vereador do 

Urbanismo VU-03);  

TOMADO CONHECIMENTO  

 

5. Setor de Licenciamento - processo LE.13/20 - 

LOE.225/20 - Aprovação do projeto de arquitetura 

associado ao pedido de licenciamento da obra de 

construção de habitação unifamiliar com 476,86 m2, 

sita em "Loteamento Vale do Abade, fase 1" - Alfân-

dega da Fé, requerido por Rui Jorge Veríssimo Ga-

briel - para CONHECIMENTO (competência subde-

legada no Vereador do Urbanismo VU-03);  

TOMADO CONHECIMENTO  

 

6. Setor de Licenciamento - processo LE.14/20 - 

LOE.230/20 - Aprovação do projeto de arquitetura 

associado ao pedido de licenciamento da obra de 

construção de habitação unifamiliar com 389,7 m2, 

sita em "Loteamento da Coitada, fase B" - Alfândega 

da Fé, requerido por Lucinda de Jesus Melo Vilares - 

para CONHECIMENTO (competência subdelegada 

no Vereador do Urbanismo VU-03);  

TOMADO CONHECIMENTO  
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6. Setor de Licenciamento - processo LE.14/20 - 

LOE.230/20 - Aprovação do projeto de arquitetura 

associado ao pedido de licenciamento da obra de 

construção de habitação unifamiliar com 389,7 m2, 

sita em "Loteamento da Coitada, fase B" - Alfândega 

da Fé, requerido por Lucinda de Jesus Melo Vilares - 

para CONHECIMENTO (competência subdelegada 

no Vereador do Urbanismo VU-03);  

TOMADO CONHECIMENTO  

 

7. Setor de Licenciamento - processo LE.63/96 – 

ESP-AP.240/20 - Deferido o pedido de licenciamento 

da obra de ampliação do Estabelecimento Hoteleiro 

"Hotel & SPA Alfândega da Fé", com mais 1.200,6 

m2, sito na "Serra de Bornes" - freguesia de Samba-

de, requerido por ALFANDEGATUR, Empresa de 

Desenvolvimento Turístico de Alfândega da Fé, Lda. 

- para CONHECIMENTO (competência subdelegada 

no Vice-Presidente da Câmara VU-07);  

TOMADO CONHECIMENTO  

 

8. Setor de Licenciamento - processo LE.63/96 – 

RG.246/20 - Deferido o pedido de redução (-50%) 

das taxas urbanísticas relativas ao licenciamento da 

obra de construção de ampliação do Estabelecimen-

to Hoteleiro "Hotel & SPA Alfândega da Fé", sito na 

"Serra de Bornes" - freguesia de Sambade, requeri-

do por ALFANDEGATUR, Empresa de Desenvolvi-

mento Turístico de Alfândega da Fé, Lda. - para CO-

NHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-

Presidente da Câmara VU-41)  

TOMADO CONHECIMENTO  

 

9. Setor de Licenciamento - processo LE.8/19 - PRA-

ZO.243/200 - Deferido o pedido de Prorrogação do 

Prazo do Alvará de Obras de Edificação n.º 16/2019, 

relativo ao licenciamento da obra de conservação de 

uma edificação, destinada a “habitação unifamiliar”, 

sita em Sambade, requerido por Francisco Amândio 

Rodrigues - para CONHECIMENTO (competência 

subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-10);  

TOMADO CONHECIMENTO  

 

10. Setor de Licenciamento - processo PC.34/20 - 

PH.232/20 - Emissão de certidão de constituição de 

edifício no regime de propriedade horizontal, 5 fra-

ções (prédio n.º 722 - artigo n.º 352 da freguesia de 

Alfândega da Fé), requerido por ALTO DAS FON-

TES, Lda. - para CONHECIMENTO (competência 

subdelegada no VicePresidente da Câmara VU-15);  

TOMADO CONHECIMENTO  

 

11. Candidatura apresentada pelo requerente com o 

NIPG 2788/20, ao abrigo do Regulamento do Fundo 

Social de Apoio à Habitação;  

Deliberado, por MAIORIA, com três votos a favor 

e dois votos contra, dos senhores vereadores 

Victor Bebiano e José Almendra, atribuir um re-

forço de um apoio financeiro ao requerente com 

o NIPG 2788/18 no montante de €2.000,00 para 

concluir as obras consideradas prioritárias, nos ter-

mos e de acordo com a informação da Divisão de 

Obras, datada de dezassete de junho de dois mil e 

vinte, registada na aplicação de Atendimento e Ex-

pediente da Medidata sob o nº 4412 (quatro mil qua-

trocentos e doze), do ano de 2020 (dois mil e vinte), 

previamente enviada a todos os membros do Execu-

tivo  

 

AVISOS , DESPACHOS, EDITAIS 

 

C.1 DESPACHO 

Retificação 

Eduardo Manuel Dobrões Tavares, Presidente da 

Câmara Municipal de Alfândega da Fé e legal repre-

sentante do Município de Alfândega da Fé, nos ter-

mos do art. 35º, nº 1, alínea a), da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro,  

A. Através de meu despacho de 23 de novembro de 

2020 foi decidido suspender o pagamento da renda 

dos meses de novembro e dezembro de 2020, relati-

vamente, aos imóveis propriedade do Município de 

Alfândega da Fé, a todos os arrendatários que te-

nham sido obrigados a encerrar a sua atividade por 

força da declaração do Estado de Emergência e sua 

renovação, nos termos do Decreto nº 8/2020, de 8 

de novembro da Presidência do Conselho de Minis-

tros; 

B. Através do meu despacho, foi também decidido 

suspender a cobrança de água, saneamento e   
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respetivas taxas e impostos, relativos aos consumos 

de novembro e dezembro de 2020, para todos os 

estabelecimentos comerciais do Concelho de Alfân-

dega da Fé que tenham sido obrigados a encerrar a 

sua atividade por força da declaração do Estado de 

Emergência e sua renovação, nos termos do Decre-

to nº 8/2020, de 8 de novembro da Presidência do 

Conselho de Ministros e do Decreto nº 9/2020, de 21 

de novembro da Presidência do conselho de Minis-

tros; 

C. Considerando que, aquando da publicação do 

referido despacho, já tenham vencido as rendas re-

ferentes ao mês de novembro,  

DECIDO: 

Que a suspensão das rendas nos termos supra des-

critos, passa a vigorar para os meses de dezembro 

de 2020 e janeiro de 2021, devendo os arrendatários 

que não fizeram o seu pagamento relativo ao mês 

de novembro proceder a esta liquidação.  

No que respeita à suspensão do pagamento de 

água, mantém-se o decidido no despacho de 23 de 

novembro de 2020.  

O presente despacho será objeto de ratificação em 

sede de Reunião de Câmara.  

Paços do Município, 09 de dezembro de 2020. 

O Presidente da Câmara Municipal  

Eduardo Manuel dobrões Tavares 


