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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 09/03/2021 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Substituição da Coordenadora do CLDS; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a substituição da actual coordenadora do CLDS-4G, por Margarida 
Maria Alendouro Simões, com efeitos a 31 de janeiro de 2021, conforme referido no ofício registado na 
aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 1581 (mil quinhentos e oitenta e um) do ano de 
2021 (dois mil e vinte e um). 

2. Programa Nacional em torno da Memória do Holocausto - Projeto 

Nunca Esquecer – Adesão; 

Deliberado por UNANIMIDADE, aderir ao Programa Nacional em torno da memória do Holocausto – Projecto 
Nunca Esquecer, nos termos e de acordo com o documento enviado por e-mail e registado na aplicação de 
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 1266 (mil duzentos e sessenta e seis) do ano de 2021 (dois 
mil e vinte e um). 

3. 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 €2.100,00 
(dois mil e cem euros) para pagamento dos restantes 50% (cinquenta porcento) do apoio financeiro pedido no 
ano anterior, conforme ofício registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 1075 
(mil e setenta e cinco) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

4. União de Freguesias de Gebelim e Soeima – pedido de apoio 

financeiro; 

Deliberado por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro à União de Freguesias de Gebelim e Soeima, no 
montante de €15.000,00 (quinze mil euros) para fazer face a despesas e obras devidamente identificadas no 
ofício enviado e registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 1370 (mil trezentos 
e setenta) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

5. ADRAFE – Associação de Beneficiários e Regantes de Alfândega 

da Fé – pagamento da Fatura FT TEP2021/1, de 13-01-2021; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro à ADRAFE – Associação de Beneficiários e 
Regantes de Alfândega da Fé, no montante de €8.400,00 (oito mil e quatrocentos euros) para pagamento da 
fatura nº FT TEP2021/1, de 13-01-2021, que diz respeito ao consumo de água estimado do Município na 
campanha de 2020 (dois mil e vinte), no âmbito do protocolo celebrado, conforme ofício enviado e registado 
na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 650 (seiscentos e cinquenta) do ano de 2021 
(dois mil e vinte e um). 

6. Associação de Produtores Florestais do Concelho de Alfândega 

da Fé – AFLOCAF – pedido de apoio financeiro no âmbito de gastos 
extraordinários com a pandemia; 

Retirado da ordem do dia 

7. Nomeação de Conselheiros Municipais para a Igualdade; 
Deliberado, por UNANIMIDADE, nomear para assumir as funções de Conselheira Externa Local para Igualdade 
a Drª Joana Ribeiro e para Conselheira Interna a Drª Conceição Pereira 

8. Criação de uma Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL); 
 

Deliberado, por UNANIMIDADE, criar a Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL) e designar as seguintes 
pessoas para a integrarem:  
1. Vereador da Área da Igualdade; 
2. Conselheira Interna Local para a Igualdade; 
3. Conselheira Externa Local para a Igualdade; 
4. Chefe da Divisão de Urbanismo e Ambiente; 
5. Membro da Assembleia Municipal a designar; 
6. Membro da Assembleia Municipal a designar; 
7. Membro da Assembleia Municipal a designar; 
8. Membro da Assembleia Municipal a designar; 
9. A ser designado em articulação com a CIG. 
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