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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 14/06/2021 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alfândega 

da Fé – pedido de reforço de apoio financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alfândega da Fé, no montante de €15.000,00 para ajudar nas despesas relacionadas com a 
obra de Ampliação e Remodelação do Quartel daquela Associação, conforme referido no ofício enviado e 
registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 2935 (dois mil novecentos e trinta 
e cinco), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

2. 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 €3.600,00 (três mil e seiscentos euros) para fazer face às obrigações constantes das 
atividades protocoladas com o Município de Alfândega da Fé, nomeadamente no que se refere ao 
compromisso mensal com o estágio profissional em Enfermagem Veterinária, conforme referido no ofício 
enviado e registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 3379 (três mil trezentos 
e setenta e nove), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

3. Fundação Cónego Manuel Joaquim Ochôa – pedido de apoio 

financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro à Fundação Cónego Manuel Joaquim Ochôa, no 
montante de €4.000,00 (quatro mil euros) para ajudar na aquisição de alguns equipamentos de promoção do 
Santuário do Imaculado Coração de Maria de Cerejais, conforme referido no e-mail enviado e registado na 
aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 2807 (dois mil oitocentos e sete), 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 €6.000,00 (seis mil euros) para ajudar no pagamento de algumas obras efetuadas daquela 
União de Freguesias, conforme referido no ofício enviado e registado na aplicação de Atendimento e 
Expediente da Medidata sob o nº 3677 (três mil seiscentos e setenta e sete), do ano de 2021 (dois mil e vinte 
e um) 

5. 1ª Alteração orçamental modificativa ao orçamento de 2021 

(Revisão orçamental); 

Deliberado, por UNANIMIDADE, conforme referido na informação da Divisão Administrativa e Financeira, 
registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 4092 (quatro mil e noventa e 
dois), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), o seguinte: 
1. Subscrever e aprovar ao abrigo da al. c) do n.1 do art. 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro a 

Proposta de 1.ª Alteração orçamental modificativa (Revisão ao Orçamento Municipal e Grandes Opções 
do Plano para 2021); 

2. Aprovar submeter à Assembleia Municipal para que esta delibere ao abrigo da al. a) do n.º1 do art. 25.º 
do mesmo diploma legal, aprovar a Proposta de 1.ª Alteração orçamental modificativa (Revisão ao 
Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano para 2021), constante no documento que se anexa à 
presente informação. 

6. Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Alfândega 

da Fé e a ADRAFE – Associação de Beneficiários e Regantes de 
Alfândega da Fé – para ratificação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, ratificar a celebração do contrato de comodato supra identificado, assinado 
no dia um de junho de dois mil e vinte e um, conforme dispõe o art. 35º nº 3 da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, de acordo com a informação da Divisão jurídica e Recursos Humanos, registada na aplicação de 
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 3980 (três mil novecentos e oitenta), do ano de 2021 (dois 
mil e vinte e um). 

7. Snc-Ap (Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas) – Imóveis Objeto de Contratos de Comodato 
– para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, 
registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 3492 (três mil quatrocentos e 
noventa e dois), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), previamente enviada a todos os membros do 
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Executivo por correio eletrónico. 

8. Empreitada de “Intervenções de Conservação Urbanística em 

Diversas Freguesias do Concelho ” - Aprovação dos Documentos de 
Habilitação, Assinatura do Contrato e Consignação – para 
conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da Divisão de Obras e Planeamento, 
registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 3738 (três mil setecentos e trinta 
e oito), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), previamente enviada a todos os membros do Executivo por 
correio eletrónico. 

9. Empreitada de “Implementação das Medidas de Acalmia do 

Tráfego” - Aprovação das peças do procedimento e abertura do 
procedimento – para conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da Divisão de Obras e Planeamento, 
registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 3421 (três mil quatrocentos e 
vinte e um), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

10. 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 – para 
conhecimento; 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da informação da Divisão de Obras e Planeamento, 
registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 3420 (três mil quatrocentos e 
vinte), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), previamente enviada a todos os membros do Executivo por 
correio eletrónico. 

11. Operação Urbanística Promovida pelo Município: «Remodelação e 

Requalificação das instalações da Escola Básica e Secundária de 
Alfândega da Fé–2.º Fase» - Aprovação do projeto de execução – 
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 dois de junho de dois mil e vinte e um, que aprovou o Projeto de Execução (2.ª fase 
da obra) da obra supra identificada, sob as recomendações expressas na informação da Divisão de 
Urbanismo e Ambiente, datada de dois de junho de dois mil e vinte e um, previamente enviada a todos os 
membros do Executivo por correio eletrónico. 

12. Candidatura apresentada pelo requerente com o NIPG 2150/21, 

ao abrigo do Regulamento do Fundo Social de Apoio à Habitação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro ao requerente com o NIPG 2150/21 (dois mil 
cento e cinquenta barra vinte e um) no montante de €2.000,00 (dois mil euros), no âmbito do Regulamento 
do Fundo Social de Apoio à Habitação, 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 
2901 (dois mil novecentos e um) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

13. Candidatura apresentada pelo requerente com o NIPG 2035/21, 

ao abrigo do Regulamento do Fundo Social de Apoio à Habitação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro ao requerente com o NIPG 2035/21 (dois mil e 
trinta e cinco barra vinte e um) no montante de €5.000,00 (cinco mil euros), no âmbito do Regulamento do 
Fundo Social de Apoio à Habitação, 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 
2705 (dois mil setecentos e cinco) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

14. Candidatura apresentada pelo requerente com o NIPG 1549/21, 

ao abrigo do Regulamento do Fundo Social de Apoio à Habitação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro ao requerente com o NIPG 1315/21 (mil 
trezentos e quinze barra vinte e um) no montante de €5.000,00 (cinco mil euros), no âmbito do Regulamento 
do Fundo Social de Apoio à Habitação, 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 
2599 (dois mil quinhentos e noventa e nove) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

15. Atribuição do apoio financeiro aos restaurantes aderentes do 

Alfândega da Fé à Mesa. 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro no montante de €1.000,00 (mil euros) aos 
restaurastes aderentes ao projeto “Alfândega da Fé à Mesa”, nos termos previstos na alínea d do artigo 5.º 
do respetivo Regulamento, conforme referido na informação da Divisão Económica, Social e da Educação, 
registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 3554 (três mil quinhentos e 
cinquenta e quatro) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 
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