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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 22/06/2021 
 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Lançamento da Rede Europeia de Conselheiros Regionais e Locais 

da UE - Carta Aberta – Designação de um membro da Assembleia 
Municipal para Conselheiro responsável pelos assuntos da União 
Europeia; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, submeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal para que 
esta designe um dos seus membros para Conselheiro Responsável pelos assuntos da União Europeia 

2. Projeto de Regulamento Municipal de Teleassistência a Idosos do 

Município de Alfândega da Fé – consulta pública; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar o Projeto de Regulamento Municipal de Teleassistência, anexo à 
informação da Divisão Jurídica e Recurso Humanos, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da 
Medidata, sob o nº 4314 (quatro mil trezentos e catorze), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) e submetê-lo 
a discussão pública 

3. Projeto de Regulamento Municipal de Concessão de Apoio 

Financeiro destinado ao Fomento da Produção Pecuária do Município 
de Alfândega da Fé – Submissão à Assembleia Municipal, nos termos 
dos arts. 25º nº 1, Alínea g) e 33º nº 1, Alínea k), ambos da Lei nº 
75/2013, de 12 de Setembro; 

Deliberado, UNANIMIDADE, submeter o Projeto de Regulamento Municipal de Concessão de Apoio 
Financeiro Destinado ao Fomento da Produção Pecuária do Município de Alfândega da Fé, anexo à 
Informação da Divisão Jurídica e Recurso Humanos, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da 
Medidata, sob o nº 4477 (quatro mil quatrocentos e setenta e sete), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) à 
próxima sessão da Assembleia Municipal para apreciação e aprovação 

4. Sustentabilidade e Modelo de Financiamento do Sistema de 

Transportes das Terras de Trás-os-Montes - Acordo de Financiamento 
entre os Municípios e a CIM-TTM – Comunidade Intermunicipal de 
Trás-os-Montes e Aditamento aos Contratos Interadministrativos de 
delegação de competências; 

Retirado da ordem do dia para ser submetido a uma reunião extraordinária que terá lugar no dia 23-06-2021 
pelas 11h. 

5. Empreitada de “Implementação das Medidas de Acalmia do 

Tráfego” - Projeto de decisão de adjudicação – para ratificação; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
através de despacho proferido em nove de junho 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 4104 
(quatro mil cento e quatro), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

6. Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – Remodelação e 

Requalificação – 1.ª Fase – Auto de Medição 15TN – para ratificação; 

Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de 
despacho proferido em vinte e nove de maio de dois mil e vinte e um, contido na informação da Divisão de 
Obras, registada na aplicação da Medidata sob o nº 3663 (três mil seiscentos e sessenta e três) do ano de 
2021 (dois mil e vinte e um), que aprovou o Auto de Medição nº 15 TN, no valor de €40 042,12 (quarenta mil e 
quarenta e dois euros e doze cêntimos), relativamente à empreitada “Escola Básica e Secundária de 
Alfândega da Fé – Remodelação e Requalificação – 1ª Fase” 

7. Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé – Remodelação e 

Requalificação –1.ª Fase – Auto de Medição 16TN (FINAL) – para 
aprovação; 

Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar o Auto de Medição nº 16 TN(Final), no valor de €86.340,44 (oitenta e 
seis mil trezentos e quarenta euros e quarenta e quatro cêntimos), relativamente à empreitada “Escola 
Básica e Secundária de Alfândega da Fé – Remodelação e Requalificação – 1ª Fase”, anexo à informação da 
Divisão de Obras, registada na aplicação da Medidata sob o nº 3941 (três mil novecentos e quarenta e um) 
do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

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

abrigo do Regulamento do Fundo Social de Apoio à Habitação – 
reforço financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir um reforço financeiro ao requerente com o NIPG 1549/21 (mil 
quinhentos e quarenta e nove barra vinte e um) no montante de €750,00 (setecentos e cinquenta 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 3909 (três mil novecentos e nove) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 
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9. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 2995/21, 

ao abrigo do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro ao requerente com o NIPG 2995/21 no montante 
de €158,87 (cento e cinquenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos) para pagamento da dívida que possui 
na farmácia e reorganizar o seu orçamento familiar, conforme referido na informação da Divisão Económica, 
Social e da Educação, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 3984 (três 
mil novecentos e oitenta e quatro), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

10. Pedido de apoio apresentado pelo requerente com o NIPG 

3284/21, ao abrigo do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos. 

Deliberado, por UNANIMIDADE, atribuir um apoio financeiro ao requerente com o NIPG 3284/21 no montante 
de €100,00 (cem euros) para apoiar no pagamento da fatura da luz, e assim a beneficiaria poder reorganizar 
o seu orçamento familiar, conforme referido na informação da Divisão Económica, Social e da Educação, 
registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 4160 (quatro mil cento e 
sessenta), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

sandrac 


