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 CÂMARA MUNICIPAL 

 

A.1 REUNIÃO DE CÂMARA N. 08 

Resumo das Deliberações 

Reunião Ordinária de Câmara realizada por video-

conferência, através da aplicação “ZOOM”, a 13 de 

abril de 2021.  

Estiveram presentes: 

-EDUARDO MANUEL DOBRÕES TAVARES, Presi-

dente;  

-ANTÓNIO MANUEL AMARAL SALGUEIRO, Vice-

Presidente; 

-MIGUEL FRANCISCO SIMÕES FRANCO, Verea-

dor; 

-VICTOR JOSÉ NEVES BEBIANO, Vereador; 

-JOSÉ JOAQUIM REBOREDO ALMENDRA, Verea-

dor.  

Presidiu a reunião, o Presidente Eduardo Manuel 

Dobrões Tavares. Secretariou a reunião Sandra Ma-

nuela Penarroias Fernandes Camelo, Técnica Supe-

rior.  

 

1. Relatório final do concurso de lotes do loteamento 

da Zona Industrial;  

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar o relató-

rio 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 Valperei-

ro um apoio financeiro no montante de 

€40.000,00 (quarenta mil euros) para a realização 

de obras de calcetamento em diversas ruas da al-

deia de Agrobom, conforme identificado no e-mail 

enviado, registado na aplicação de Atendimento e 

Expediente da Medidata sob o nº 2129 (dois mil cen-

to 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, técni-

co 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 pro-

postos 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, atri-

buir apoio humano para a realização dos referidos 

trabalhos.  

4. Projeto de Regulamento Municipal - Concessão 

de Apoio Financeiro destinado ao Fomento da Pro-

dução Pecuária do Município de Alfândega da Fé;  

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar o Pro-

jeto de Regulamento Municipal de Concessão de 

Apoio Financeiro Destinado ao Fomento da Pro-

dução Pecuária do Município de Alfândega da 

Fé, anexo aà informação da Divisão Jurídica e Re-

curso Humanos, registada na aplicação de Atendi-

mento 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 discus-

são pública  

5. Relatório Anual da Execução do Plano de Preven-

ção de Riscos de Gestão Incluindo os de Corrupção 

e Infrações Conexas 2020;  

Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar o Relató-

rio 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 toma-

da pelo Senhor Presidente da Câmara;  

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão 

tomada pelo Senhor Presidente da Câmara,  
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através de despacho proferido em 01-04-2021, conti-

do na informação da Divisão de Obras e Planeamen-

to, registada na aplicação de Atendimento e Expedi-

ente 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 Presiden-

te da Câmara;  

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão 

tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, atra-

vés 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 Medi-

ção nº 2TN, no valor de € 30.437,53 (trinta mil qua-

trocentos e trinta e sete euros e cinquenta e três 

cêntimos), relativamente à empreitada “Reabilitação 

e Reconstrução da Casa Arcebispo D. José de Mou-

ra”  

8. Pedido de apoio apresentado pelo requerente 

com o NIPG 1571/21, ao abrigo do Regulamento de 

Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – ratifica-

ção de decisão tomada pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal;  

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a deci-

são 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 quinhentos e setenta e um bar-

ra vinte e um) para pagar três de renda, conforme 

referido na informação da Divisão Económica, Social 

e da Educação, registada na aplicação de Atendi-

mento 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 paga-

mento 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, con-

forme 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).  

 

A.2 REUNIÃO DE CÂMARA N. 09 

Resumo das Deliberações 

Reunião Ordinária de Câmara realizada por video-

conferência, através da aplicação “ZOOM”, a 27 de 

abril de 2021.  

Estiveram presentes:  

-EDUARDO MANUEL DOBRÕES TAVARES, Presi-

dente; 

-ANTÓNIO MANUEL AMARAL SALGUEIRO, Vice-

Presidente; 

-MIGUEL FRANCISCO SIMÕES FRANCO, Verea-

dor;  

-VICTOR JOSÉ NEVES BEBIANO, Vereador.  

Faltou, por motivo justificado, o Senhor Vereador 

JOSÉ JOAQUIM REBOREDO ALMENDRA.  

Presidiu a reunião, o Presidente Eduardo Manuel 

Dobrões Tavares. Secretariou a reunião Sandra Ma-

nuela Penarroias Fernandes Camelo, Técnica Supe-

rior.  

1. Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Marinha do 

Pombal – pedido de apoio financeiro;  

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, 

atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa 

Marinha do Pombal, um apoio financeiro no mon-

tante de €4.000,00 (quatro mil euros) para a conclu-

são das obras na Igreja Matriz do Pombal, conforme 

identificado no ofício, registado na aplicação de 

Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 942 

(novecentos e quarenta e dois) do ano de 2021 (dois 

mil e vinte e um).  

2. União de Freguesias de Ferradosa e Sendim da 

Serra – pedido de apoio financeiro – ratificação de 

decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara;  

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, 

ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presiden-

te da Câmara Municipal, através de despacho   
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proferido em 14-04-2021, que atribuiu à União de Fre-

guesias de Ferradosa e Sendim da Serra um apoio 

financeiro no montante de €5.000,00 (cinco mil euros) 

para ajudar nos trabalhos de beneficiação de cami-

nhos rurais, conforme identificado no ofício, registado 

na aplicação de Atendimento e Expediente da Medi-

data sob o nº 2496 (dois mil quatrocentos e noventa e 

seis) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um))  

3. Provimento para o cargo de Chefe de Divisão de 

Obras e Planeamento em regime de comissão de ser-

viço por 3 anos – Dirigente Intermédio de 2º Grau;  

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, 

aprovar a abertura de procedimento concursal 

para provimento, em regime de comissão de ser-

viço por três anos, de um lugar para o cargo de 

Chefe de Divisão de Obras e Planeamento (DOP), 

bem como a designação do respetivo júri, nos termos 

e de acordo com o proposto na informação da Divisão 

Jurídica e Recursos Humanos, registada na aplicação 

da Medidata sob o nº 2864 (dois mil oitocentos e ses-

senta e quatro) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

e submeter o assunto à próxima sessão da Assem-

bleia Municipal, também para aprovação.  

4. Provimento para o cargo de Chefe de Divisão de 

Cultura, Turismo e Desporto, em regime de comissão 

de serviço por 3 anos – Dirigente Intermédio de 3º 

Grau;  

Deliberado por MAIORIA, dos presentes, com três 

votos a favor e um voto contra do Senhor Verea-

dor Victor Bebiano, aprovar a abertura de procedi-

mento concursal para provimento, em regime de 

comissão de serviço por três anos, de um lugar 

para o cargo de Chefe de Divisão de Cultura, Tu-

rismo e Desporto (DCTD), bem como a designação 

do respetivo júri, nos termos e de acordo com o pro-

posto na informação da Divisão Jurídica e Recursos 

Humanos, registada na aplicação da Medidata sob o 

nº 2877 (dois mil oitocentos e setenta e sete) do ano 

de 2021 (dois mil e vinte e um) e submeter o assunto 

à próxima sessão da Assembleia Municipal, também 

para aprovação  

5. Provimento para o cargo de Chefe de Divisão de 

Águas e Saneamento, em regime de comissão de 

serviço por 3 anos – Dirigente Intermédio de 3º Grau;  

Deliberado por MAIORIA, dos presentes, com três 

votos a favor e um voto contra do Senhor Verea-

dor Victor Bebiano, aprovar a abertura de procedi-

mento concursal para provimento, em regime de 

comissão de serviço por três anos, de um lugar 

para o cargo de Chefe de Divisão de Águas e Sa-

neamento (DAS), bem como a designação do respe-

tivo júri, nos termos e de acordo com o proposto na 

informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, 

registada na aplicação da Medidata sob o nº 2872 

(dois mil oitocentos e setenta e dois) do ano de 2021 

(dois mil e vinte e um) e submeter o assunto à próxi-

ma sessão da Assembleia Municipal, também para 

aprovação.  

6. Atualização da vida útil dos edifícios e outras cons-

truções na transição para o SNC-AP – para conheci-

mento;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

7. Empreitada de “Implementação das Medidas de 

Acalmia do Tráfego” - Aprovação das peças do proce-

dimento e abertura do procedimento – para conheci-

mento;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento deste 

assunto, contido na informação da Divisão de 

Obras e Planeamento, registada na aplicação da 

Medidata sob o nº 2517 (dois mil quinhentos e dezas-

sete) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um)  

8. Empreitada de “Marcações Rodoviárias e Sinaliza-

ção Horizontal na Vila de Alfândega da Fé” - Aprova-

ção das peças do procedimento e abertura do proce-

dimento – para conhecimento;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento deste 

assunto, contido na informação da Divisão de 

Obras e Planeamento, registada na aplicação da 

Medidata sob o nº 2520 (dois mil quinhentos e vinte) 

do ano de 2021 (dois mil e vinte e um)  

9. Empreitada de “Melhoria das Condições de Acesso 

da Vila – Pavimentação Pedonal da Av. Dr. Francisco 

Lemos” - Aprovação das peças do procedimento e 

abertura do procedimento;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento deste 

assunto, contido na informação da Divisão de 

Obras e Planeamento, registada na aplicação da 

Medidata sob o nº 2529 (dois mil quinhentos e vinte e 

nove) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um)  

10. Empreitada de “Reabilitação e Reconstrução da 

Casa Arcebispo D. José de Moura” – Auto de Medi-

ção 3 TN – para ratificação de decisão tomada pelo 

Senhor Presidente da Câmara  
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Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, 

ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente 

da Câmara, através de despacho proferido em 21-04

-2021, contido na informação da Divisão de Obras e 

Planeamento, registada na aplicação da Medidata 

sob o nº 2377 (dois mil trezentos e setenta e sete) do 

ano de 2021 (dois mil e vinte e um), que aprovou o 

Auto de Medição nº 3TN, no valor de € 28 362,50 

(vinte e oito mil trezentos e sessenta e dois euros e 

cinquenta cêntimos), relativamente à empreitada 

“Reabilitação e Reconstrução da Casa Arcebispo D. 

José de Moura”  

11. Setor de Licenciamento - processo IapU.1/21 – 

PP.69/21 - Aprovação da operação urbanística pro-

movida pelo Município «Intervenções de Conserva-

ção Urbanística em diversas freguesias do concelho» 

- para DELIBERAÇÃO  

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, 

aprovar, de forma condiciona, o Projeto de Exe-

cução relativo à operação urbanística designada 

“Intervenções de Conservação Urbanística em 

diversas freguesias do concelho” — sob as 3 re-

comendações expressas na informação da Divisão 

de Urbanismo e Ambiente, datada de 20-04-2020, 

previamente enviada a todos os membros do Execu-

tivo  

12. Setor de Licenciamento - processo IapU.2/21 – 

PP.70/21 - Aprovação da operação urbanística pro-

movida pelo Município «Melhoria das condições dos 

acessos da vila – Pavimentação pedonal da Avenida 

Dr. Francisco Pereira de Lemos» - para DELIBERA-

ÇÃO  

Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, 

aprovar, de forma condiciona, o Projeto de Exe-

cução relativo à operação urbanística designada 

“Melhoria das condições dos acessos da vila – 

Pavimentação pedonal da Avenida Dr. Francisco Pe-

reira de Lemos” — sob as 2 recomendações expres-

sas na informação da Divisão de Urbanismo e Ambi-

ente, datada de 20-04-2020, previamente enviada a 

todos os membros do Executivo.  

13. Setor de Licenciamento - processo IP.4/21 - 

IPOE.51/21 - Emitida Informação Prévia favorável 

condicionada sobre a viabilidade da obra de constru-

ção de um Armazém Agrícola, sito em "Norinha" - 

Soeima, União de Freguesias de Gebelim e Soeima, 

requerida por Luís Carlos Gabriel Aires Caldeira - 

para CONHECIMENTO;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

14. Setor de Licenciamento - processo LE.1/21 - 

LOE.6/21 - Aprovação do projeto de arquitetura asso-

ciado ao pedido de licenciamento da obra de constru-

ção de uma habitação unifamiliar com 252,2 m2, sita 

em "Cancela" - freguesia de Vilarelhos, requerido por 

Diamantina da Conceição Morais dos Santos - para 

CONHECIMENTO  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

15. Setor de Licenciamento - processo LE.2/21 - 

LOE.20/21 - Aprovação do projeto de arquitetura as-

sociado ao pedido de licenciamento da obra de cons-

trução de uma habitação unifamiliar com 287,0 m2, 

sita em "Vale do Abade – lote B 31" - freguesia de 

Alfândega da Fé, requerido por Luísa Isabel Mesquita 

Cortinhas - para CONHECIMENTO  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

16. Setor de Licenciamento - processo LE.3/21 - 

LOE.28/21 - Aprovação do projeto de arquitetura as-

sociado ao pedido de licenciamento da obra de re-

construção e ampliação de uma habitação unifamiliar 

com 337,05 m2, sita em "Rua da Escola, n.º 16" - 

Sendim da Serra, União de Freguesias de Ferradosa 

e Sendim da Serra, requerido por José Manuel Rodri-

gues Cristovão - para CONHECIMENTO  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

17. Setor de Licenciamento - processo LE.12/17 - 

ALT(AP).57/21 - Deferido o pedido de alteração das 

condições de licenciamento da obra de construção 

de uma habitação unifamiliar com 560,5 m2, sita em 

"Ladeira" - Pombal, freguesia de Pombal e Vales, re-

querido por Alain Nöel Lambert - para CONHECI-

MENTO ;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

18. Setor de Licenciamento - processo LE.11/19 - 

ALT.63/21 - Deferido o pedido de alteração das con-

dições de licenciamento da obra de construção de 

uma edificação destinada a habitação unifamiliar e 

comércio/serviços, com 382,3 m2, sita em "Coitada - 

lote A 1" - freguesia de Alfândega da Fé, requerido 

por Maria Bernarda Aires Correia - para CONHECI-

MENTO ;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  
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19. Setor de Licenciamento - processo LE.12/17 - 

ALT(AP).57/21 - Deferido o pedido de prorrogação do 

prazo do Alvará de Obras de Edificação n.º 8/2019, 

por mais 11 meses, relativo à obra de construção de 

uma habitação unifamiliar, sita em "Ladeira" - Pom-

bal, freguesia de Pombal e Vales, requerido por Alain 

Nöel Lambert - para CONHECIMENTO  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

20. Setor de Licenciamento - processo LE.9/18 - 

PRAZO.73/21 - Deferido o pedido de prorrogação do 

prazo do Alvará de Obras de Edificação n.º 7/2019, 

por mais 12 meses, relativo à obra de construção de 

uma habitação unifamiliar, sita em "Coitada - lote B 

9" - freguesia de Alfândega da Fé, requerido por Ma-

ria Vilares e Joaquim Veríssimo - para CONHECI-

MENTO  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

21. Setor de Licenciamento - processo LE.138/84 - 

RG.72/21 - Indeferido o pedido de isenção de taxas 

urbanísticas relativas ao licenciamento da obra de 

ampliação de um edifício destinando -se a 

“Indústria” (2 pisos) e para legalização do piso em 

cave da edificação preexistente (rés do chão destina-

do a “Habitação” / cave destinada a “Indústria”), sito 

em "Chão" - freguesia de Alfândega da Fé, requerido 

por Carolino Alfredo Cancela - para CONHECIMEN-

TO ;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

22. Setor de Licenciamento - processo LE.138/84 - 

RG.72/21 - Deferido o pedido de redução de taxas 

urbanísticas relativas ao licenciamento da obra de 

ampliação de um edifício destinando -se a Indústria 

(2 pisos), sito em "Chão" - freguesia de Alfândega da 

Fé, requerido por Carolino Alfredo Cancela - para 

CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vi-

ce -Presidente da Câmara VU -41)  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

23. Setor de Licenciamento - processo LE.13/20 - 

RG.71/21 - Deferido o pedido de redução ( -50%) das 

taxas urbanísticas relativas ao licenciamento da obra 

de construção de uma habitação unifamiliar, sita em 

"Vale do Abade – lote 7", freguesia de Alfândega da 

Fé, requerido por Rui Jorge Veríssimo Gabriel - para 

CONHECIMENT O ;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

24. Setor de Licenciamento - processo PC.16/21 - 

CPR.67/21 - Emissão de parecer favorável quanto 

constituição de compropriedade / fracionamento de 

prédios rústicos (artigos n.º 1523, 2027 - Sardão, da 

União de Freguesias de Parada e Sendim da Ribei-

ra), requerido por Alberto Alberto Camelo - para CO-

NHECIMENTO ;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

25. Setor de Licenciamento - processo PC.17/21 - 

CPR.74/21 - Emissão de parecer favorável quanto 

constituição de compropriedade / fracionamento de 

prédio rústico (artigo n.º 31 - "Ribeira da Fonte", da 

União de Freguesias de Agrobom, Saldonha e Valpe-

reiro), requerido por António Manuel Araújo - para 

CONHECIMENTO;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

26. Gabinete Técnico Florestal - NIPG 1831/21 - 

Emissão de autorização para realização de queimada 

(prédio com 4,00 ha - "Vale" - Colmeais, da freguesi-

as de Vilares da Vilariça), requerido por Bruno Manu-

el Terêncio Ricardo - para CONHECIMENTO;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

27. Gabinete Técnico Florestal - NIPG 2032/21 - Re-

novação da autorização para realização de 12 quei-

madas, deferidas nos anos 2018 a 2020 mas não 

realizadas, e clarificação que todas as ações condu-

centes á queimada (execução de uma faixa de prote-

ção, operações de uso do fogo, etc.) são da respon-

sabilidade direta dos requerentes e não do Município 

- para CONHECIMENTO;  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

28. Candidatura apresentada pelo requerente com o 

NIPG 1208/21, ao abrigo do Regulamento do Fundo 

Social de Apoio à Habitação;  

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, 

atribuir um apoio financeiro ao requerente com o 

NIPG 1208/21 no montante de €4.190,80 (quatro mil 

cento e noventa euros e oitenta cêntimos) para fazer 

face às despesas com as obras referidas na informa-

ção da Divisão de Obras e Planeamento, registada 

na aplicação da Medidata sob o nº 2461 (dois mil 

quatrocentos e sessenta e um) do ano de 2021 (dois 

mil e vinte e um).  
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29. Candidatura apresentada pelo requerente com o 

NIPG 1274/21, ao abrigo do Regulamento do Fundo 

Social de Apoio à Habitação;  

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, 

atribuir um apoio financeiro ao requerente com o 

NIPG 1274/21 no montante de €5.000,00 (cinco mil 

euros) para fazer face às despesas com as obras 

referidas na informação da Divisão de Obras e Plane-

amento, registada na aplicação da Medidata sob o nº 

2392 (dois mil trezentos e noventa e dois) do ano de 

2021 (dois mil e vinte e um).  

30. Candidatura apresentada pelo requerente com o 

NIPG 3062/20, ao abrigo do Regulamento do Fundo 

Social de Apoio à Habitação;  

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, 

atribuir um apoio financeiro ao requerente com o 

NIPG 3062/20 no montante de €1.500,00 (mil e qui-

nhentos euros) para fazer face às despesas com as 

obras referidas na informação da Divisão de Obras e 

Planeamento, registada na aplicação da Medidata 

sob o nº 6693 (seis mil seiscentos e noventa e três) 

do ano de 2020 (dois mil e vinte).  

31. Pedido de apoio apresentado pelo requerente 

com o NIPG 1690/21, ao abrigo do Regulamento de 

Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – ratificação 

de decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câma-

ra;  

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, 

ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente 

da Câmara, através de despacho proferido em 14-04

-2021, que autorizou o pagamento de um apoio eco-

nómico no valor de €503,33 (quinhentos e três euros 

e trinta e três cêntimos) ao requerente com o NIPG 

1690/21 (mil seiscentos e noventa barra vinte e um) 

para liquidar a dívida da luz, conforme referido na 

informação da Divisão Económica, Social e da Edu-

cação, registada na aplicação de Atendimento e Ex-

pediente da Medidata sob o nº 2344 (dois mil trezen-

tos e quarenta e quatro), do ano de 2021 (dois mil e 

vinte e um).  

32. Pedido de apoio apresentado pelo requerente 

com o NIPG 2151/21, ao abrigo do Regulamento de 

Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – ratificação 

de decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câma-

ra.  

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, 

ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente 

da Câmara, através de despacho proferido em 21-04

-2021, que autorizou o pagamento de um apoio eco-

nómico no valor de €400,00 (quatrocentos euros) ao 

requerente com o NIPG 2151/21 (dois mil cento e 

cinquenta e um barra vinte e um) para ajudar a pagar 

dois meses de renda, conforme referido na informa-

ção da Divisão Económica, Social e da Educação, 

registada na aplicação de Atendimento e Expediente 

da Medidata sob o nº 2800 (dois mil e oitocentos), do 

ano de 2021 (dois mil e vinte e um)  

 

DESPACHOS 

 

B.1 DESPACHO 

Tolerância de ponto quinta feira Santa 

 

Considerando que foi renovada a declaração do esta-

do de emergência pelo Decreto do Presidente da Re-

pública n.º 31—A/2021, de 25 de março, e que, no 

quadro da sua execução, através do Decreto n.º 

5/2021, de 28 de março, da Presidência do Conselho 

de Ministros, que procede à prorrogação e alteração 

do Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, em que está 

expressamente proibida a circulação no período da 

Páscoa, nomeadamente entre as 00:00 h do dia 26 

de março e as 23:59 h do dia 5 de abril, sem prejuízo 

das exceções previstas no artigo 11.º do Decreto n.º 

9/2020, de 21 de novembro, as quais são aplicáveis 

com as necessárias adaptações.  

Considerando a importância de se continuar a adotar 

medidas que permitam o reforço do recolhimento do-

miciliário e contribuam para a menor circulação de 

cidadãos no referido período, nomeadamente os tra-

balhadores e restantes colaboradores do Município 

de Alfândega da Fé.  

Considerando que foram ouvidos os Chefes de Divi-

são sobre a possibilidade de ser concedida tolerância 

de ponto aos colaboradores do município a partir do 

período da tarde de quinta feira Santa.  

Assim, ao abrigo da competência conferida pelo art. 

35º/2, a), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de-

termino:  

1—Conceder tolerância de ponto a todos os trabalha-

dores e restantes colaboradores da Câmara Munici-

pal de Alfândega da Fé, durante o período da tarde     
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do dia 1 de abril (5ª feira Santa). 

2—Excetuam-se do disposto no número anterior os 

trabalhadores dos serviços essenciais, referidos no 

artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março, na sua actual redação, que, por razões de 

interesse público, devam manter-se em funcionamen-

to naquele período ou venham a ser chamados para 

o efeito.  

3—Sem prejuízo da continuidade e da qualidade do 

serviço a prestar, será promovida a equivalente dis-

pensa do dever de assiduidade dos trabalhadores 

identificados em 2., em dia a fixar oportunamente.  

Afixe-se o presente despacho nos lugares públicos 

do costume, e seja divulgado a todos os trabalhado-

res pelos meios mais céleres e adequados.  

Alfândega da Fé, 01 de abril de 2021.  

O Presidente da Câmara Municipal  

Eduardo Manuel Dobrões Tavares 

 

 B.2 DESPACHO 

Realização das Feiras Quinzenais 

 

EDUARDO MANUEL DOBRÕES TAVARES, Presi-

dente da Câmara Municipal e legal representante do 

Município de Alfândega da Fé, nos termos do art. 35º 

nº 1, alínea a) da Lei n º 75/2013, de 12 de setembro;  

O Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, 

de 6 de novembro, declarou o estado de emergência, 

com fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública, tendo o mesmo vindo a ser reno-

vado sucessivas vezes, a última das quais pelo De-

creto do Presidente da República n.º 31-A/2021, de 

25 de março.  

O Decreto nº 6/2021, de 03 de abril, da Presidência 

do Conselho de Ministros veio proceder à última exe-

cução do estado de emergência.  

Nos termos previstos no art. 22º do Decreto nº 

6/2021, de 03 de abril, da Presidência do Conselho 

de Ministros, “é permitido o funcionamento de feiras e 

mercados, mediante autorização do presidente da 

câmara municipal territorialmente competente”. 

Nestes termo,  

DECIDO, ao abrigo do art. 22º do Decreto nº 6/2021, 

de 03 de abril, da Presidência do Conselho de Minis-

tros, que as feiras municipais quinzenais a partir de 

16 de abril de 2021, inclusive, se realizarão nas suas 

condições normais, respeitando, no entanto, todas as 

normas de higiene e segurança definidas pela DGS e 

demais entidades competentes. Esta autorização vi-

gorará para as feiras municipais quinzenais e até 

despacho em contrário, tendo por base a evolução 

epidemiológica de pandemia causada pela COVID-19 

no país e no nosso concelho.  

Alfândega da Fé, 12 de abril de 2021.  

O Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da 

Fé 

Eduardo Manuel Dobrões Tavares 


