Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal
DIVISÃO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA (DAF)
MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 13/05/2021

ORDEM DE TRABALHO
1. Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé – pedido
de apoio financeiro;

2. Concurso Público para atribuição de uma loja (Peixaria) no
Mercado Municipal de Alfândega da Fé;

3. Protocolo de Cooperação Institucional entre o Município de
Alfândega da Fé e a Junta de Freguesia de Vilarelhos;

4. Adenda ao Protocolo celebrado com a Associação de Produtores
Florestais do Concelho de Alfândega da Fé (AFLOCAF) - dinamização
de limpeza urbana e de espaços verdes – aprovação da minuta e
ratificação de decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara;

5. Renovação de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo
celebrado entre o Município de Alfândega da Fé e a ADAF –
Associação Desportiva de Alfândega da Fé;
6. Proposta de 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de
Alfândega da Fé;
7. Relatório de Monitorização do PAM do Município de Alfândega da
Fé, nos termos do artigo 29.º, da Lei nº 53/2014, de 25/08, conjugado
com o Anexo I do Contrato PAM – 4º Trimestre 2020 – para
conhecimento;
8. Empreitada de “Intervenções de Conservação Urbanística em
Diversas Freguesias do Concelho”- Aprovação das peças do
procedimento e abertura do procedimento – para conhecimento;

PG.01_PROC.07_IMP.00

DAF │ SECÇÃO DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

DELIBERAÇÃO
Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir à Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega
da Fé, um apoio financeiro no montante de €65.000,00 (sessenta e cinco mil euros) para desenvolver as
atividades a que se propõe para o ano de dois mil e vinte e um, conforme identificado no ofício, registado na
aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 2788 (dois mil setecentos e oitenta e oito) do
ano de 2021 (dois mil e vinte e um)
Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a abertura de concurso público para a atribuição da
loja n.ºs 5 (fração AR) do Edifício do Mercado Municipal, nos termos e de acordo com o programa do
concurso anexo à informação do Gabinete de Apoio ao Executivo, registada na aplicação de Atendimento e
Expediente da Medidata sob o nº 3227 (três mil duzentos e vinte e sete) do ano de 2021 (dois mil e vinte e
um).
Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar celebração do referido protocolo, nos termos e de
acordo com minuta anexa à informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, registada na aplicação de
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 2784 (dois mil setecentos e oitenta e quatro) do ano de 2021
(dois mil e vinte e um)
Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, o seguinte:
a) aprovar a celebração da referida Adenda ao protocolo, nos termos e de acordo com minuta anexa à
informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, registada na aplicação de Atendimento e Expediente
da Medidata, sob o nº 3008 (três mil e oito) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um);
b) ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho proferido em quatro
de maio de dois mil e vinte e um, que autorizou o pagamento das mensalidades de março e abril do corrente
ano, no âmbito da adenda ao protocolo referido na alínea anterior, no valor total de €2.231,24 (dois mil
duzentos e trinta e um euros e vinte e quatro cêntimos).
Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a celebração do contrato-programa de
desenvolvimento desportivo referido, nos termos e de acordo com a minuta anexa à Informação da Divisão
Jurídica e Recursos Humanos, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº
3225 (três mil duzentos e vinte e cinco) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
Deliberado, por MAIORIA, dos presentes, com três votos a favor e uma abstenção, do Senhor Vereador Vítor
Bebiano, aprovar a 2ª (Segunda) Alteração ao Mapa de Pessoal de 2021 (dois mil e vinte e um), como
proposta a submeter à sessão da Assembleia Municipal, ao abrigo das competências conferidas pelo nº 3 do
artº 29º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho e alínea o) do nº 1 do artº 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.
A Câmara Municipal tomou conhecimento da Monitorização do Programa de Apoio Municipal-PAM do
Município de Alfândega da Fé, nos termos do artigo 29.º, da Lei nº 53/2014, de 25/08, conjugado com o
Anexo I do Contrato PAM) a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e submete-lo à próxima sessão da
Assembleia Municipal também para conhecimento.
A Câmara Municipal tomou conhecimento deste assunto, contido na informação da Divisão de Obras e
Planeamento, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 2799 (dois mil
setecentos e noventa e nove) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
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9. Candidatura apresentada pelo requerente com o NIPG 1549/21, ao
abrigo do Regulamento do Fundo Social de Apoio à Habitação;

10. Proposta de Reconhecimento de um posto de trabalho ao abrigo
do Programa PREVPAP;

11. Regularização Extraordinária de Vínculos Precários – Abertura de
Procedimento Concursal de Regularização de um posto de Trabalho
que exerce funções que correspondem a necessidades permanentes
do serviço, sem o adequado vínculo jurídico, enquadrado no
Programa PREVPAP – Técnico Superior de Enfermagem;

12. Reabilitação e Reconstrução da Casa Arcebispo D. José de Moura
- Auto de Medição Nº 4TN - para ratificação da decisão tomada pelo
Senhor Presidente da Câmara;
13. Empreitada de “Intervenções de Conservação Urbanística em
Diversas Freguesias do Concelho” – Projeto de decisão de
adjudicação – para ratificação;
14. Empreitada de “Marcações Rodoviárias e Sinalização Horizontal
na Vila de Alfândega da Fé” – Relatório Final / Proposta de
Adjudicação – para ratificação

15. Setor de Ordenamento do Território e Urbanismo - NIPG 2420/21 Parecer Urbanístico sobre o pedido de autorização para ocupação do
espaço público municipal com uma esplanada coberta do “Café
Stramuntano do Mercado”, sito no edifício do Mercado Municipal Alfândega da Fé, requerido por Álvaro Joaquim Martins - para
DELIBERAÇÃO (competência própria no âmbito do n.º 3 do artigo
1422.º do Código Civil + condições urbanísticas + isenção de taxas)
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DELIBERAÇÃO
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro ao requerente com o NIPG
1549/21 no montante de €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros) para fazer face às despesas com as obras
referidas na informação da Divisão de Obras e Planeamento, registada na aplicação de Atendimento e
Expediente da Medidata sob o nº 2804 (dois mil oitocentos e quatro) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um)
Deliberado, por MAIORIA, dos presentes, com três votos a favor e uma abstenção, do Senhor Vereador Vítor
Bebiano, reconhecer 1 posto de trabalho devidamente identificado na informação da Divisão Jurídica e
Recursos Humanos, datada de sete de maio de dois mil e vinte e um, registada na aplicação de Atendimento
e Expediente da Medidata sob o nº 3219 (três mil duzentos e dezanove) do ano de 2021 (dois mil e vinte e
um), que corresponde a uma necessidade permanente do Município. A Câmara Municipal reconhece ainda
que o vínculo laboral é inadequado e por conseguinte aprova a proposta anexa à informação supra
identificada para que o Mapa de Pessoal para 2021 (dois mil e vinte e um) seja alterado e o referido vínculo
seja regularizado, nos termos do nº 2 do artº 6º da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro e submete-a à
próxima sessão da Assembleia Municipal também para aprovação
Deliberado, por MAIORIA, dos presentes, com três votos a favor e uma abstenção, do Senhor Vereador Vítor
Bebiano, autorizar a abertura do procedimento concursal de Regularização de um posto de trabalho, bem
como aprovar o respectivo júri, nos termos e de acordo com a informação da Divisão Jurídica e Recursos
Humanos, datada de dez de maio de dois mil e vinte e um, registada na aplicação de Atendimento e
Expediente da Medidata sob o nº 3238 (três mil duzentos e trinta e oito) e submeter o assunto à próxima
sessão da Assembleia Municipal também para aprovação.
Deliberado por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara,
através de despacho proferido em três de maio de dois mil e vinte e um, contido na informação da Divisão
de Obras e Planeamento, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 3052
(três mil e cinquenta e dois) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), que aprovou o Auto de Medição nº 4TN,
no valor de € 44 252,30 (quarenta e quatro mil duzentos e cinquenta e dois euros e trinta cêntimos),
relativamente à empreitada “Reabilitação e Reconstrução da Casa Arcebispo D. José de Moura”.
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da
Câmara, através de despacho proferido em quatro de maio de dois mil e vinte e um, contido na informação
da Divisão de Obras e Planeamento, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o
nº 3089 (três mil e oitenta e nove) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da
Câmara, através de despacho proferido em quatro de maio de dois mil e vinte e um, contido na informação
da Divisão de Obras e Planeamento, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o
nº 3117 (três mil cento e dezassete) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, nos termos e de acordo com a informação da Divisão de
Urbanismo e Ambiente, datada de seis de maio de dois mil e vinte e um, aprovar o seguinte:
a) considerar desnecessário constituir previamente a assembleia de condóminos do edifício do Mercado
Municipal, e assim considerar suficiente a pronúncia do Município e do requerente para os efeitos do n.º 3
do artigo 1422.º do Código Civil (uma vez que em conjunto perfazem mais de 2/3 do valor do prédio);
b) concordar com a proposta requerida (esplanada C);
c) concordar com as 9 condições urbanísticas definidas no Plano de Ocupação da Via Pública;
d) isentar todos os estabelecimentos do pagamento das taxas referentes a esplanadas, não aplicando as
taxas previstas em Regulamento Municipal, com caráter temporário (até 30/09/2021), tendo em conta o
contexto da Pandemia Covid-19 e constituindo um estímulo à economia local.
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16. Setor de Licenciamento - processo IP.5/21 - IPOE.77/21 - Emitida
Informação Prévia favorável condicionada sobre a viabilidade da obra
de construção de uma "Habitação Unifamiliar", sita em "Jogo da Bola"
- Sambade, Freguesias de Sambade, requerida por Mário António
Oliveira - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no VicePresidente da Câmara VU-01)
17. Setor de Licenciamento - processo LE.4/21 – LOE.56/21 Aprovação do projeto de arquitetura relativo ao pedido de
licenciamento da obra de construção de uma "Habitação Unifamiliar"
com 378,0 m2, sita em "Fonte do Moniz" - Sambade, requerida por
Ricardo Jorge Outor Pimentel - para CONHECIMENTO (competência
subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-03);
18. Setor de Licenciamento - processo LE.4/20 – LOE.47/21 Deferido o pedido de licenciamento da obra de construção de uma
"Habitação Unifamiliar", sita na "Av Dr. Francisco Sá Carneiro Penedras" - Alfândega da Fé, requerido por Catarina de Lurdes
Gonçalves - para CONHECIMENTO (competência subdelegada no
Vice-Presidente da Câmara VU-07);
19. Setor de Licenciamento - processo LE.1/21 – ESP.88/21 Deferido o pedido de licenciamento da obra de construção de uma
habitação unifamiliar, sita em "Cancela" - freguesia de Vilarelhos,
requerido por Diamantina da Conceição Morais dos Santos - para
CONHECIMENTO (competência subdelegada no Vice-Presidente da
Câmara VU-07);
20. Setor de Licenciamento - processo LE.4/21 – ESP.94/21 Deferido o pedido de licenciamento da obra de construção de uma
"Habitação Unifamiliar", sita em "Fonte do Moniz" - Sambade,
requerida por Ricardo Jorge Outor Pimentel - para CONHECIMENTO
(competência subdelegada no Vice-Presidente da Câmara VU-07);
21. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG
2529/21, ao abrigo do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais
Desfavorecidos – ratificação de decisão tomada pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal;

DELIBERAÇÃO
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da
Câmara, através de despacho proferido em dez de maio de dois mil e vinte e um, que autorizou o pagamento
de um apoio económico no valor de €954,63 (novecentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e três
cêntimos) ao requerente com o NIPG 2529/21 (dois mil quinhentos e vinte e nove barra vinte e um) para
liquidar as suas dívidas, conforme referido na informação da Divisão Económica, Social e da Educação,
registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 3121 (três mil cento e vinte e um),
do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
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