
 

Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal 
 

 
 
 

  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA (DAF) 

 

 
  

 
PG.01_PROC.07_IMP.00  DAF │   SECÇÃO DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 1 de 2 
 
 

 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 13/04/2021 
 

 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Relatório final do concurso de lotes do loteamento da Zona 

Industrial; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar o relatório final elaborado pelo Júri do procedimento, registado na 
aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 2033 (dois mil e trinta e três) do ano de 2021 
(dois mil e vinte e um) e adjudicar o lote n. 35 da Zona Industrial de Alfândega da Fé a Alfandegatur-Energy, 
Lda., em conformidade com o artigo 13º do respetivo regulamento (preço dos lotes) e de acordo com o 
referido relatório final. 

2. União das Freguesias de Agrobom, Saldonha e Valpereiro – 

pedido de apoio financeiro; 

Deliberado por UNANIMIDADE, atribuir à União de Freguesias de Agrobom, Saldonha e Valpereiro um apoio 
financeiro no montante de €40.000,00 (quarenta mil euros) para a realização de obras de calcetamento em 
diversas ruas da aldeia de Agrobom, conforme identificado no e-mail enviado, registado na aplicação de 
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 2129 (dois mil cento e vinte e nove) do ano de 2021 (dois mil e 
vinte e um) 

3. Fábrica da Igreja da Paróquia de S. Lourenço de Sendim da Serra 

– pedido de apoio financeiro, técnico e humano; 

Deliberado por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro no montante de €1.000,00 à Fábrica da Igreja da 
Paróquia de S. Lourenço de Sendim da Serra, para ajudar na realização dos trabalhos propostos no ofício 
enviado e registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 2239 (dois mil duzentos e 
trinta e nove) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). Mais foi deliberado, atribuir apoio humano para a 
realização dos referidos trabalhos. 

4. Projeto de Regulamento Municipal - Concessão de Apoio 

Financeiro destinado ao Fomento da Produção Pecuária do 
Município de Alfândega da Fé; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar o Projeto de Regulamento Municipal de Concessão de Apoio 
Financeiro Destinado ao Fomento da Produção Pecuária do Município de Alfândega da Fé, anexo aà 
informação da Divisão Jurídica e Recurso Humanos, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da 
Medidata, sob o nº 2428 (dois mil quatrocentos e vinte e oito), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) e 
submetê-lo a discussão pública 

5. Relatório Anual da Execução do Plano de Prevenção de Riscos 

de Gestão Incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 2020; 

Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar o Relatório Anual da Execução do Plano de Prevenção de Riscos de 
Gestão Incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas de 2020, anexo à informação da Divisão 
Administrativa e Financeira, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 2072 
(dois mil e setenta e dois), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), para dar cumprimento à recomendação do 
CPC, de 1 de julho de 2009. 

6. Ampliação e Requalificação da Zona Industrial com Criação de 

Incubadora de Empresas – Fase 1 - Aprovação das peças do 
procedimento e abertura do procedimento – para ratificação da 
decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de 
despacho proferido em 01-04-2021, contido na informação da Divisão de Obras e Planeamento, registada na 
aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 2179 (dois mil cento e setenta e nove), do ano de 
2021 (dois mil e vinte e um), que aprovou as propostas constantes no ponto 6 da referida informação. 

7. Reabilitação e Reconstrução da Casa Arcebispo D. José de 

Moura - Auto de Medição Nº 2TN - para ratificação da decisão 
tomada pelo Senhor Presidente da Câmara; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de 
despacho proferido em 09-04-2021, contido na informação da Divisão de Obras e Planeamento, registada na 
aplicação da Medidata sob o nº 1949 (mil novecentos e quarenta e nove) do ano de 2021 (dois mil e vinte e 
um), que aprovou o Auto de Medição nº 2TN, no valor de € 30.437,53 (trinta mil quatrocentos e trinta e sete 
euros e cinquenta e três cêntimos), relativamente à empreitada “Reabilitação e Reconstrução da Casa 
Arcebispo D. José de Moura” 

8. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 

1571/21, ao abrigo do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos – ratificação de decisão tomada pelo Senhor 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de 
despacho proferido em um de abril de dois mil e vinte e um, que autorizou o pagamento de um apoio 
económico no valor de €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros) ao requerente com o NIPG 1571/21 (mil 
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Presidente da Câmara Municipal; quinhentos e setenta e um barra vinte e um) para pagar três de renda, conforme referido na informação da 
Divisão Económica, Social e da Educação, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata 
sob o nº 2003 (dois mil e três), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

9. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 

1395/21, ao abrigo do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos. 

Deliberado, por UNANIMIDADE, autorizar o pagamento de um apoio económico no valor de €462,60 
(quatrocentos e sessenta e dois euros e sessenta cêntimos) ao requerente com o NIPG 1395/21 (mil trezentos 
e noventa e cinco barra vinte e um) para liquidar a dívida da renda e 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 1815 (mil oitocentos e quinze), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 
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