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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 23/02/2021 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Plano estratégico de Marketing territorial da Terra Quente Transmontana – 

para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação do Gabinete de Comunicação e 
Divulgação, datada de dezasseis de fevereiro de dois mil e vinte e um, registada na aplicação de 
Expediente e Arquivo da Medidata sob o nº 1199 (mil cento e noventa e nove) de 2021 (dois mil e vinte 
e um) previamente enviado aos membros do Executivo. 

2. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sambade – pedido de apoio 

financeiro; 

Deliberado por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Sambade 
no montante de €15.000,00 (quinze mil euros) para pagamento de obras necessárias na Casa 
Paroquial de Sambade, bem como para aquisição de mobília para o quarto da referida Casa Paroquial 
e também para pagamento de obras já efectuadas na Capela de São Sebastião daquela freguesia 
conforme referido no ofício enviado  registado na aplicação de Atendimento e Expediente da 
Medidata sob o nº 970 (novecentos e setenta) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

3. Centro Social e Cultural de Gebelim – pedido de apoio financeiro; 

Deliberado por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro ao Centro Social e Cultural de Gebelim no 
montante de €10.000,00 (dez mil euros) para fazer face às despesas fulcrais para o bom 
funcionamento da instituição bem como todas as despesas na aquisição de Equipamentos de 
Proteção Individual inerentes as cuidados a ter com o SARS-CoV-2, conforme referido no ofício 
enviado registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 1134 (mil cento e 
trinta e quatro) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

4. Clube de Caça e Pesca de Alfândega da Fé – pedido de apoio financeiro; 

Deliberado por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro ao Clube de Caça e Pesca de Alfândega 
da Fé no montante de €800,00 (oitocentos euros) para aquela Associação poder cumprir com as suas 
obrigações mensais, conforme referido no ofício enviado registado na aplicação de Atendimento e 
Expediente da Medidata sob o nº 1001 (mil e um ) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

5. Moção pela classificação da Estrada Municipal de acesso à Trindade como 

Estrada Nacional – para aprovação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a moção proposta, registada na aplicação de Atendimento e 
Expediente da Medidata sob o nº 1001 (mil e um) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) e submetê-la à 
próxima sessão da Assembleia Municipal também para aprovação. 

6. Nomeação de novo membro para integrar a Comissão para a Proteção de 

Crianças e Jovens do Concelho de Alfândega da Fé, ao abrigo do disposto 
na alínea a), nº 1, do artº 17º da Lei nº 147/99, de 1 de Setembro, na sua 
redacção actual; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, nomear como novo representante, para integrar a Comissão para a 
Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Alfândega da Fé, ao abrigo do disposto na alínea a) 
do nº 1, do artº 17º da Lei n~147/99, de 1 de Setembro, na sua redacção actual, o seguinte funcionário 
do Município: Cíntia Martins. 

7. Proposta da 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 2021 
Ponto retirado para ser tratado na reunião extraordinária que será convocada para amanhã. 

8. Proposta de Alteração à Estrutura Orgânica do Município de Alfândega da 

Fé, ao Organograma e Regulamento Interno dos Serviços do Município de 
Alfândega da Fé; 
 

Ponto retirado para ser tratado na reunião extraordinária que será convocada para amanhã. 

9. Projecto Boa Governação - Portugal 2020 – EloGE – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da Divisão Jurídica e Recursos 
Humanos, datada de vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e um, registada na aplicação de 
Expediente e Arquivo da Medidata sob o nº 1328 (mil trezentos e vinte e oito) de 2021 (dois mil e vinte 
e um) previamente enviada aos membros do Executivo e submete-la à próxima sessão da Assembleia 
Municipal também para conhecimento. 
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10. Proposta de Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro 

destinado ao Fomento da Produção Pecuária do Município de Alfândega da 
Fé - Publicitação de início de Procedimento; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos do disposto no art.º 33.º n.º 1, alínea k) da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, em conjugação com os artigos 55º e 98º CPA, o seguinte: 
a) Dar início ao procedimento para a elaboração do Regulamento Municipal de Concessão de Apoio 
Financeiro Destinado ao Fomento da Produção Pecuária do Município de Alfândega da Fé; 
b) Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 
regulamento se processe por meio de requerimento, a dirigir ao Presidente da Câmara, identificando 
devidamente o requerente e o procedimento; 
c) Que se proceda à publicitação no sítio institucional do Município do início do procedimento, nos 
termos previstos no art.º 98.º CPA bem como através de afixação de edital nas instalações da Câmara 
Municipal e das Juntas de Freguesia; 
d) Que se delegue no Vereador, Dr. Miguel Franco, a direção do procedimento regulamentar, nos 
termos previstos no art.º 55.º CPA. 
d) Tomar conhecimento do edital referido na alínea c) e que se anexa à Informação da Divisão 
Jurídica e Recursos Humanos, datada de dezassete de fevereiro de dois mil e vinte e um, registada na 
aplicação de Expediente e Arquivo da Medidata sob o nº 1243 (mil duzentos e quarenta e três) de 2021 
(dois mil e vinte e um) previamente enviada aos membros do Executivo. 

11. Proposta de Regulamento Municipal de Teleassistência a Idosos do 

Município de Alfândega da Fé - Publicitação de Início de procedimento; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos do disposto no art.º 33.º n.º 1, alínea k) da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, em conjugação com os artigos 55º e 98º CPA, o seguinte: 
a) Dar início ao procedimento para a elaboração do Regulamento Municipal de Teleassistência a 
Idosos do Município de Alfândega da Fé; 
b) Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 
regulamento se processe por meio de requerimento, a dirigir ao Presidente da Câmara, identificando 
devidamente o requerente e o procedimento; 
c) Que se proceda à publicitação no sítio institucional do Município do início do procedimento, nos 
termos previstos no art.º 98.º CPA bem como através de afixação de edital nas instalações da Câmara 
Municipal e das Juntas de Freguesia; 
d) Que se delegue no Vereador, Dr. Miguel Franco, a direção do procedimento regulamentar, nos 
termos previstos no art.º 55.º CPA. 
d) Tomar conhecimento do edital referido na alínea c) e que se anexa à Informação da Divisão 
Jurídica e Recursos Humanos, datada de dezassete de fevereiro de dois mil e vinte e um, registada na 
aplicação de Expediente e Arquivo da Medidata sob o nº 1248 (mil duzentos e quarenta e oito) de 2021 
(dois mil e vinte e um) previamente enviada aos membros do Executivo. 

12. Ampliação e Requalificação da Zona Industrial com criação de 

incubadora de empresas – Fase 1 – Relatório final de não adjudicação e 
extinção do procedimento - para ratificação 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através 
de despacho proferido em dez de fevereiro de dois mil e vinte e um, contido na informação da Divisão 
de Obras, registada na aplicação da Medidata sob o nº 1069 (mil e sessenta e nove) do ano de 2021 
(dois mil e vinte e um), que concordou com o teor do Relatório Final e propôs a exclusão das 
propostas apresentadas pelos concorrentes e a consequente não adjudicação, extinguindo-se o 
procedimento, de acordo com a referida informação, relativamente à empreitada “Ampliação e 
Requalificação da Zona Industrial com criação de incubadora de empresas – Fase 1”. 

13. Reabilitação e Reconstrução – Casa Arcebispo D. José de Moura – Auto 

de medição n.º 1TN – para ratificação; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através 
de despacho proferido em onze de fevereiro de dois mil e vinte e um, contido na informação da 
Divisão de Obras, registada na aplicação da Medidata sob o nº 805 (oitocentos e cinco) do ano de 
2021 (dois mil e vinte e um), que aprovou o Auto de Medição nº 1 TN, no valor de €28.003,43 (vinte e 
oito mil e três euros e quarenta e três cêntimos), relativamente à empreitada “Reabilitação e 
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Reconstrução da Casa Arcebispo D. José de Moura” 

14. Setor de Licenciamento – processo PC.6/21 – DEST.22/21 - Deferimento 

do pedido de emissão de certidão de destaque de parcela, referente ao 
prédio rústico situado em "Portas Novas", inscrito na matriz predial da 
Freguesia de Alfândega da Fé sob o artigo n.º 1348 e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Alfândega da Fé sob o n.º 
2229/20200911, requerido por Alto das Fontes, Lda. - para 
CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vereador do Urbanismo 
VU-02); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

15. Setor de Licenciamento - processo LE.4/16 – LOE.107/20) Deferido o 

pedido de licenciamento da obra de construção de "Armazém Agrícola", com 
150,0 m2, sita em "Alvazinhos" - Alfândega da Fé, requerido por Paulo Jorge 
Pacheco Pires - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-
Presidente da Câmara VU-07); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

16. Setor de Licenciamento - processo LE.14/20 - LOE.230/20) Deferido o 

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 Vice-Presidente da Câmara VU-07); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

17. Setor de Licenciamento - processo LE.7/17 – PRAZO.21/21) Deferimento 

do pedido de Prorrogação do Prazo conclusão da obra (fase de 
acabamentos), titulada pelo Alvará de Obras de Edificação n.º 11/2019, 
destinada a "Turismo no Espaço Rural - Casa de Campo", em Soeima, 
requerida por Hélder Nuno Martins Moreno - para CONHECIMENTO 
(competência subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-61); 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

18. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 7943/20, ao 

abrigo do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, autorizar o pagamento de um apoio económico no valor de €146,88 
(duzentos e cinquenta euros) ao requerente com o NIPG 7943/20 (sete mil novecentos e quarenta e 
três barra vinte) para liquidar a dívida da farmácia e pagar a fatura da Luz, conforme referido na 
informação da Divisão Económica, Social e da Educação, registada na aplicação de Atendimento e 
Expediente da Medidata sob o nº 789 (setecentos e oitenta e nove), do ano de 2021 (dois mil e vinte e 
um) 

19. Atribuição de Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 323/21, 

ao abrigo do Regulamento de Atribuição do Cartão Municipal Sénior; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir o Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 323/21 

20. Atribuição de Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 327/21, 

ao abrigo do Regulamento de Atribuição do Cartão Municipal Sénior; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir o Cartão Municipal Sénior ao requerente com o NIPG 327/21. 

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

(conhecimento do parecer da ERSAR). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do parecer da ERSAR, anexo à informação da 
Divisão de Águas e Saneamento, datada de catorze de fevereiro de dois mil e vinte, registada na 
aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 1260 (mil duzentos e sessenta) do ano 
de 2021 (dois mil e vinte e um) 

sandrac 


