Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal
DIVISÃO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA (DAF)
MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 12/01/2021
ORDEM DE TRABALHO

1. Junta de Freguesia de Vilarelhos – pedido de apoio financeiro – Ratificação de
decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal;

2. Proposta de afectação de despesas com pessoal para o ano de 2021;
3. Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município de Alfândega da Fé e a
AFLOCAF-Associação de Produtores Florestais do Concelho de Alfândega da Fé –
para aprovação;
4. Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município de Alfândega da Fé e a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé – para
Transporte de Doentes Oncológicos – para aprovação;
5. “Implementação do Interface de Passageiros e Melhoria das Condições de Acesso
Junto da Escola EB1 e Centro de Saúde” - receção dos documentos de habilitação,
incluindo a garantia bancária e cumprimento do art. 85 do CCP – para conhecimento;
6. “Infraestruturas para a Dinamização de Alfândega da Fé - 2.ª Fase” – Libertação de
Garantias Bancárias e receção definitiva;
7. Ampliação e Requalificação da Zona Industrial com criação de incubadora de
empresas – fase 1 – prorrogação do prazo fixado para apresentação de propostas;
8. Setor de Licenciamento - processo IP.1/21 - IPOE.1/21 - Emitida Informação Prévia
favorável condicionada sobre a viabilidade da obra de ampliação e alteração de uma
edificação destinada a “Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)”, sita em
Sambade, requerida por Centro Social e Paroquial de Sambade - para
CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vereador do Urbanismo VU-01);
9. Setor de Licenciamento - processo IP.2/21 - IPOE.2/21 - Emitida Informação Prévia
favorável condicionada sobre a viabilidade da obra de ampliação de uma edificação
destinada a “Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e Serviço de Apoio
Domiciliário (SAD)”, sita em Parada, requerida por Associação Para o Apoio Social de
Parada - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vereador do
Urbanismo VU-01);
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DELIBERAÇÃO
Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara,
através de despacho proferido em 21-12-2020, que autorizou o pagamento de um apoio
financeiro no montante de €5.000,00 (cinco mil euros) à Junta de Freguesia de Vilarelhos,
para ajudar custear algumas despesas referentes a diversos trabalhos realizados naquela
freguesia, devidamente identificadas no ofício enviado registado na aplicação do
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 909 (nove mil e nove), do ano de 2020 (dois
mil e vinte)
Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da
Câmara, registada na aplicação do Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 214
(duzentos e catorze), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um)
Deliberado, por UNANIMIDADE, 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 do Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 99
(noventa e nove), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um)
Deliberado, por UNANIMIDADE, 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 do Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 156
(cento e cinquenta e nove), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um)
TOMADO CONHECIMENTO

TOMADO CONHECIMENTO
Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara,
através de despacho proferido em 11-12-2020, contido na informação da DO, registada na
aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 9058 (nove mil e cinquenta e
oito), do ano de 2020 (dois mil e vinte) que prorrogou o prazo de apresentação de propostas
do referido procedimento
TOMADO CONHECIMENTO

TOMADO CONHECIMENTO
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ORDEM DE TRABALHO
10. Setor de Licenciamento - processo IP.3/21 - IPOE.3/21 - Emitida Informação
Prévia favorável condicionada sobre a viabilidade da obra de ampliação e alteração de
uma edificação destinada a “Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)”, sita em Gebelim, requerida por Centro Social e
Cultural de Gebelim - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vereador
do Urbanismo VU-01);

11. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 7299/20, ao abrigo do
Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos;

DELIBERAÇÃO
TOMADO CONHECIMENTO

Deliberado, por UNANIMIDADE, autorizar o pagamento de um apoio económico no valor de
€250,00 (duzentos e cinquenta euros) ao requerente com o NIPG 7299/20 para a requerente
liquidar a divida de renda de casa e apoiar nas despesas mensais com o filho este mês,
conforme referido na informação da DESE, registada na aplicação de Atendimento e
Expediente da Medidata sob o nº 9279 (nove mil duzentos e setenta e nove), do ano de 2020
(dois mil e vinte)
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