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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/01/2021 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

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

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro à AICAF no 
montante de €1.850, 00 (mil oitocentos e cinquenta euros) para pagamento de despesas 
associadas ao projecto conjunto da III Edição do Concurso de Montras de Natal 2020, 
conforme ofício registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 
210 (duzentos e dez) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

2. Associação Musical de Alfândega da Fé – pedido de apoio financeiro – Ratificação 

de decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal através de despacho por si proferido em 13-01-2021 que atribuiu um apoio 
financeiro à Associação Musical de Alfândega da Fé, no montante de €1.000, 00 (mil euros) 
para ajudar a custear o último mês de estágio profissional do professor de música, conforme 
referido no ofício registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 
282 (duzentos e oitenta e dois) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

3. Junta de Freguesia de Vilarelhos – pedido de apoio financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, autorizar o pagamento de €5.000,00 (cinco mil euros) à Junta 
de Freguesia de Vilarelhos, perfazendo assim o total do pedido de apoio financeiro solicitado 
(restante valor aprovado na reunião de câmara de doze de janeiro de dois mil e vinte e um), 
para ajudar a 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 9091 (nove mil e noventa e um), do ano de 
2020 (dois mil e vinte). 

4. Campanha GNR – “Não à Violência nas Escolas” – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento desta campanha, identificada no documento, 
registado na aplicação de Expediente e Arquivo da Medidata sob o nº 336 (trezentos e trinta e 
seis) de 2021 (dois mil e vinte e um) previamente enviado aos membros do Executivo. Foi 
sugerida, para além da colocação do outdoor, a distribuição de réguas, com o slogan da 
Campanha, a toda a Comunidade Escolar. 

5. Abertura de Procedimento contínuo para venda de lotes da Zona Industrial de 

Alfândega da Fé; 

Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar a renovação por mais um ano do procedimento 
contínuo para venda de lotes da Zona Industrial de Alfândega da Fé, nos termos e de acordo 
com a informação GAE (Gabinete de Apoio ao Executivo), datada de vinte e dois de janeiro de 
dois mil e vinte e um, registada na aplicação do Atendimento e Expediente da Medidata sob o 
nº 640 (seiscentos e quarenta). 

6. Suspensão do pagamento de água e rendas; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar as decisões tomadas pelo Senhor Presidente da 
Câmara, Eduardo Tavares, através do despacho proferido em quinze de janeiro de dois mil e 
vinte e um, registado na aplicação do Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 441 
(quatrocentos e quarenta e um). 

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

Industrial e Comercial de Alfândega da Fé (AICAF); 

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a celebração do referido protocolo, 
nos termos e de acordo com a minuta anexa à informação da DJRH (Divisão Jurídica e 
Recursos Humanos), datada de vinte de janeiro de dois mil e vinte e um, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 575 (quinhentos e setenta e cinco) do ano de 2021 (dois mil e 
vinte e um). 

8. Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro de 2012 - Artigo 15.º Declarações 2020; 
A Câmara Municipal tomou conhecimento das declarações prestadas pelo Senhor Presidente 
da Câmara, anexas à informação da DAF, datada de quinze de janeiro de dois mil e vinte e 
um, registada na aplicação da Medidata sob o nº 458 (quatrocentos e cinquenta e oito), a 
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saber: Declaração de compromissos plurianuais existentes em 31/12/2020 (art.15.º,n.º 1, a)); 
Declaração de pagamentos em atraso existentes em 31/12/2020 (art.15.º,n.º 1, b)); Declaração 
de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2020 (art.15.º,n.º 1, b)) e deliberou, por 
UNANIMIDADE, enviá-las à próxima sessão da Assembleia Municipal, também para 
conhecimento. 

9. Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas na 

administração local - Demonstrações financeiras previsionais para 2021 e 2022 (não 
obrigatoriedade); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da DAF, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 501 (2021) e deliberou, por UNANIMIDADE, submeter o 
assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal, também para conhecimento. 

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

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

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em 11-01-2021, contido na informação da DO, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 9467 (nove mil quatrocentos e sessenta e sete) do ano de 
2021 (dois mil e vinte e um), que aprovou o novo plano de trabalhos e o plano de pagamentos 
da 2ª prorrogação do prazo de execução, relativamente à empreitada “Escola Básica e 
Secundária de Alfândega da Fé – Remodelação e Requalificação – 1ª Fase”. 

11. Setor de Licenciamento - processo LE.13/20 - ESP.251/20 Deferido o pedido de 

licenciamento da obra de construção de uma de "habitação unifamiliar" com 476,86 
m2, sita em Loteamento Vale do Abade, fase 1 - Alfândega da Fé, requerido por Rui 
Jorge Veríssimo Gabriel - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-
Presidente da Câmara VU-07); 

TOMADO CONHECIMENTO. 

12. Setor de Licenciamento - processo PC.38/20 - CPR.254/20 - Emissão de parecer 

favorável quanto constituição de compropriedade / fracionamento de prédio rústico 
(artigo n.º 681 da freguesia de Sambade), requerido por Herança de Adília de Jesus 
Pinto - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-Presidente da 
Câmara VU-44); 

TOMADO CONHECIMENTO. 

13. TARIFÁRIOS 2021 (AA + SAR + RU) – para o utilizador final; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar os Tarifários ao Utilizador Final para 2021 (AA + SAR 
+ RU), em anexo à informação da DAS (Divisão de Águas e Saneamento), registada na 
aplicação de Atendimento e Expediente, sob o nº 440 (quatrocentos e quarenta), com as 
salvaguardas nela mencionadas. 

14. Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais (LEQUE) 

– pedido de apoio financeiro – ratificação de decisão tomada pelo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal através de despacho por si proferido em dezasseis de janeiro de dois mil e vinte e 
um que atribuiu um apoio financeiro à Associação de Pais e Amigos de Pessoas com 
Necessidades Especiais (LEQUE), no montante de €2.500, 00 (dois mil e quinhentos euros) 
para ajudar nos encargos decorrentes do serviços de gestão do Centro de Atendimento, 
Acompanhamento e Reabilitação de Pessoas com Deficiência, para o mês de janeiro, 
conforme referido no ofício registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata 
sob o nº 362 (trezentos e sessenta e dois) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

15. Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Alfândega da Fé e a 

Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais (LEQUE). 

Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar a celebração do referido protocolo, nos termos e de 
acordo com a minuta anexa à informação da DJRH (Divisão Jurídica e Recursos Humanos) 
datada de vinte de janeiro de dois mil e vinte e um, registada na aplicação de Atendimento e 
Expediente da Medidata, sob o nº 556 (quinhentos e cinquenta e seis) do ano de 2021 (dois 
mil e vinte e um).  
NOTA: O valor referente ao mês de janeiro foi aprovado por despacho de urgência do Sr. 
Presidente da Câmara e ratificado no ponto anterior. 
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