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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFÂNDEGA DA FÉ 
ATA n.º 15 — 13/07/2021 

 

 

---------- Aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, compareceram, pelas catorze horas e trinta minutos, no 

auditório Manuel Faria da Casa da Cultura Mestre José Rodrigues, os Senhores: EDUARDO MANUEL DOBRÕES 

TAVARES, Presidente da Câmara; ANTÓNIO MANUEL AMARAL SALGUEIRO e VICTOR JOSÉ NEVES BEBIANO, 

Vereadores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Faltaram, por motivo justificado, os Senhores Vereadores, MIGUEL FRANCISCO SIMÕES FRANCO e JOSÉ 

JOAQUIM REBOREDO ALMENDRA.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dos presentes, nos termos da alínea c) do artigo 39º do 

Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, justificar a falta mencionada.  ------------------------------------------------------------  

---------- Compareceram também a Técnica Superior da Secção de Apoio aos Órgãos Autárquicos, Sandra Manuela 

Penarroias Fernandes Camelo, que secretariou a reunião, e a Técnica Superior de Comunicação Social, Catarina 

Teixeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a reunião, após o que foram aprovadas, por 

UNANIMIDADE, dos presentes, as atas das reuniões ordinárias de catorze e vinte e dois de junho de dois mil e vinte e 

um e da reunião extraordinária de vinte e três de junho de dois mil e vinte e um, previamente enviadas por correio 

electrónico a todos os membros do Executivo, tendo sido dispensada a sua leitura. Depois foram tomadas as seguintes 

decisões: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- BALANCETE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- Foi tomado conhecimento da existência de fundos através do Balancete do dia doze de julho de dois mil e vinte 

e um, que acusa o saldo de €208.290,06 (duzentos e oito mil duzentos e noventa euros e seis cêntimos) em dotações 

orçamentais e de €245.878,49 (duzentos e quarenta e cinco mil oitocentos e setenta e oito euros e quarenta e nove 

cêntimos) em dotações não orçamentais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para dar uma breve nota relativamente ao processo de 

vacinação que tem sido feito de forma muito positiva, estando já na faixa etária dos vinte a trinta anos. Informou que, 

comparativamente com os concelhos vizinhos, o nosso Concelho está mais avançado neste processo, sendo também 

muito positivo na medida em que mais rapidamente a população está protegida. ----------------------------------------------------- 

---------- Continuando, disse que o número de casos positivos COVID-19 têm vindo a aumentar, segundo informações da 

Unidade Local de Saúde, havendo mais de cem casos ativos no Distrito e com perspetivas dos casos aumentarem, pelo 

que teremos de estar preparados para surgirem casos no nosso Concelho. ------------------------------------------------------------ 

---------- De seguida, usou da palavra o Senhor Vereador Vítor Bebiano, referindo-se à situação da bomba do furo da 

Legoinha. Disse terem conhecimento que essa bomba já está sem trabalhar há algum tempo e que já não é a primeira 

vez que deixa de funcionar, perguntando depois qual era o ponto de situação. Disse ainda que provavelmente já poderia 

ter sido colocada lá a água da rede, uma vez que têm surgido estas avarias. O Senhor Presidente da Câmara, Eduardo 

Tavares, esclareceu que por vezes não existe um bom manuseamento da bomba por parte dos utilizadores desse furo e 

nem sempre são comunicadas as avarias. Disse também que já pediu ao Presidente da Junta de Freguesia de 

Vilarchão que sempre que houvesse algum problema com o furo, transmita esse problema ao Município, pois sempre 

que têm conhecimento, os técnicos da Câmara dirigem-se ao local para resolver o assunto. Quanto às avarias das 

bombas, o Senhor Presidente da Câmara informou que não foram assim tantas avarias. Explicou depois que já forma 



 
 

Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 13-07-2021 

 

 
 
 

  

 
 

 
 

  
 

 DAF  │   SECÇÃO de APOIO aos ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (SAOA) 2 de 13 
 

 

feitas algumas intervenções no sentido deste furo transmitir alguma segurança à população que usa aquela água. O 

Senhor Vereador António Salgueiro esclareceu que a situação está a ser tratada e que já foi averiguada a aquisição da 

bomba para proceder à sua substituição e que entretanto, os Bombeiros fizeram o abastecimento de água à população 

da Legoinha durante o fim de semana. O Senhor Presidente da Câmara, Eduardo Tavares, pediu ao Senhor Vereador 

que averiguasse bem a situação, para que não haja falta de água naquela localidade, até porque agora tem estado 

aberto, ao fim de semana, um estabelecimento de comércio de bebidas. --------------------------------------------------------------- 

---------- Continuando, o Senhor Vereador Vítor Bebiano referiu-se a outro comércio aberto mas que tem os acessos 

lastimáveis, designadamente, o “Cantinho do Germano”. Disse que é uma intervenção que tem de ser feito o mais breve 

possível, pois esta é uma época em que há mais emigrantes e mais consumo e não é uma intervenção que fica muito 

cara ao Município. O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que vai ser feita, brevemente, uma nova intervenção 

nesse caminho. Aproveitou depois para dizer que aquele comércio abriu com o apoio do Município, quer no 

licenciamento do espaço, quer no abastecimento de água, uma vez que aquele local não tinha água, quer também com 

a realização do saneamento que também não existia e também com a pavimentação inicial daquele caminho. Por isso 

logo que seja oportuno será devidamente pavimentado, como têm sido pavimentados, de forma gradual, outros 

caminhos de acesso a casas e armazéns. O Senhor Presidente da Câmara informou ainda que o fornecimento de 

energia elétrica daquele espaço também foi custeado pelo Município. ------------------------------------------------------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Vereador Vítor Bebiano disse ter ficado curioso com a recente notícia dos vinte e dois 

projetos do Município de Alfândega da Fé, inscritos no âmbito do Roteiro para o Desenvolvimento Sustentável e 

Integrado das Terras de Miranda, Sabor e Tua, tendo solicitado uma listagem desses projetos. O Senhor Presidente da 

Câmara disse que estão aguardar que o Ministério do Ambiente envie o relatório final com a listagem desses 

investimentos tendo depois feito uma breve explicação daquilo que está para ser investido no valor de 6,5 (seis vírgula 

cinco) milhões de euros. Informou depois que de entre os 22 projetos inscritos destacam-se a reabilitação do edifício da 

pré-escola de Alfândega da Fé e outros edifícios municipais, a reabilitação do Parque de Alvazinhos, melhorias e 

intervenções no Parque Verde, a reabilitação de redes de abastecimento de água e de estações de tratamento de água 

residuais, a aquisição de autocarros e viaturas elétricas, vários projetos de cariz ambiental e no âmbito da eficiência na 

recolha e tratamento de lixos, de conservação florestal e, em parceria com a Associação de Municípios do Baixo Sabor 

a beneficiação do acesso aos Lagos do Sabor e a implementação de ações de desenvolvimento estratégico dos Lagos.  

---------- Por fim, o Senhor Vereador Vítor Bebiano disse que a população e os frequentadores da Associação dos Picões 

já anseiam muito por ver regularizada parte da estrada em frente à Associação, uma vez que não há ali um espaço 

direito para as cadeiras ficarem direitas. Sabem que o pedido de regularização daquele espaço já foi feito ao Município 

mas pedem que esse espaço seja regularizado o mais breve possível ou através da colocação de um estrado de 

madeira ou outra solução para o espaço ficar direito. O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que já há algum 

tempo que estão a trabalhar no sentido de regularizar aquele espaço e que inclusive já têm um projeto de execução 

para requalificação daquela praça que também está inscrito no Roteiro de Investimentos do Baixo Sabor, na Associação 

de Municípios e está já em andamento, uma vez que a execução do projeto ainda demora, a construção de uma 

esplanada de madeira, provisória, mas com qualidade e a Junta de Freguesia também se disponibilizou a ajudar com a 

colocação de cadeiras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador Vítor Bebiano disse, de seguida, que continuam com buracos na rede por onde passou a 

fibra ótica. Sabe que o Município já foi alertado e que já se deslocaram ao local vários engenheiros e técnicos mas o 

problema continua por resolver e o facto de não ter sido resolvido na data em que foi reportado originou a que a caixa 

está completamente cheia de terra devido às enxurradas de água que se fizeram sentir, estando inclusive essa estrada 

intransitável. O Senhor Presidente da Câmara, Eduardo Tavares, esclarece que essa rede é da Associação de 
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Municípios da Terra Quente Transmontana e que não compete, por isso, ao Município mexer nesse equipamento. 

Informou inclusive que a própria Associação não quer que o Município faça qualquer tipo de intervenção, uma vez que é 

da responsabilidade de uma empresa mexer nessa fibra ótica, na medida em que são reparações de custos elevados. 

Informou depois que a Associação de Municípios já esteve no local e que já contactou a empresa responsável para 

fazer essas reparações, quer na zona próxima de Alfândega da Fé, quer noutra zona mais próxima de Vilarelhos. O 

Senhor Presidente da Câmara alertou para o facto destes problemas não existirem apenas no Concelho de Alfândega 

da Fé, mas também noutros Concelhos que também têm troços de condutas levantadas. A informação que foi dada por 

parte da Associação de Municípios, designadamente, pelo Engenheiro Miranda, é que está a tratar do problema e que 

brevemente irá haver uma reparação em todos, tendo depois solicitado ao Município de Alfândega da Fé que 

fornecesse alguma gravilha na zona mais próxima de Alfândega da Fé para atenuar ligeiramente o problema até ser 

feita uma intervenção maior. Disse que na próxima reunião de câmara poderá prestar mais alguns esclarecimentos. ----- 

ORDEM DO DIA 

---------- 1. RELATÓRIO FINAL PARA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE UMA LOJA VAGA NO 

MERCADO MUNICIPAL (LOJA Nº 5-FRACÇÃO AR) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Sobre o assunto, presente o referido relatório final, registado 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), previamente enviada 

cópia a todos os membros do Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir a Loja n.º 5 

(cinco) Fração AR do Edifício do Mercado Municipal de Alfândega da Fé a Cláudio Alexandre Alendouro Camelo e 

autorizar a celebração do respetivo contrato de concessão, nos termos e de acordo com o Regulamento de Ocupação e 

Funcionamento do Edifício do Mercado Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 2. APASP - ASSOCIAÇÃO PARA O APOIO SOCIAL DE PARADA – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – 

RATIFICAÇÃO DE DECISÃO TOMADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ------------------------------------------- 

---------- Sobre o assunto, presente um ofício registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 

3454 (três mil quatrocentos e cinquenta e quatro), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), da Associação para o Apoio 

Social de Parada, através do qual é solicitado um apoio financeiro, no montante de €15.000,00 (quinze mil euros) para 

fazerem face a algumas despesas da Instituição que são fulcrais para o seu bom funcionamento. ------------------------------ 

---------- O Senhor Presidente da Câmara prestou um breve esclarecimento. ----------------------------------------------------------- 

---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão 

tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho proferido em seis de julho de dois mil e vinte e um, 

que autorizou o pagamento de um apoio financeiro à Associação para o Apoio Social da Parada – APASP, no montante 

de €10.000,00 (dez mil euros) para ajudar a Instituição a fazer face a despesas fulcrais para o seu bom funcionamento, 

conforme referido no ofício supra identificado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 3. CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE PICÕES – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO -------------------------------- 

---------- Sobre o assunto, presente um ofício registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 

3160 (três mil cento e sessenta) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), do Centro Social e Paroquial de Picões, através 

do qual é solicitado um apoio financeiro, para fazerem face a algumas despesas da Instituição que são fulcrais para o 

seu bom funcionamento, nomeadamente a aquisição de algum equipamento devidamente identificado no ofício atrás 

identificado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio 

financeiro ao Centro Social e Paroquial de Picões, no montante de €10.000,00 (dez mil euros) para ajudar na aquisição 
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de algum equipamento imprescindível ao bom funcionamento daquela Instituição, conforme referido no ofício supra 

mencionado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 4. JUNTA DE FREGUESIA DE VILARCHÃO – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO -------------------------------------- 

---------- Sobre o assunto, presente um ofício registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 

3417 (três mil quatrocentos e dezassete) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), da Junta de Freguesia de Vilarchão, 

através do qual solicita um apoio financeiro, no montante de €15.000,00 (quinze mil euros) para o arranjo de alguns 

caminhos agrícolas e construção de um parque de lazer. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Vilarchão, no montante de €15.000,00 (quinze mil euros) para ajudar a fazer face às 

despesas na realização de alguns trabalhos, designadamente, arranjo de caminhos agrícolas e a construção de um 

parque de lazer, conforme referido no ofício atrás identificado. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------- 5. UNIÃO DE FREGUESIAS DE PARADA E SENDIM DA RIBEIRA – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO 

PARA A CONSTRUÇÃO DA “FONTE DE BAIXO” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Sobre o assunto, presente um ofício registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 

4433 (quatro mil quatrocentos e trinta e três) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), da União de Freguesias de Parada 

e Sendim da Ribeira, através do qual solicita um apoio financeiro, no montante de €7.000,00 (sete mil euros) para a 

construção da “Fonte de Baixo” no largo do parque. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador Vítor Bebiano alertou para o facto dos equipamentos existentes no parque infantil não 

apresentarem condições de funcionamento. Sugeriu depois que seriam suficientes dois equipamentos para aquele 

parque e que se fosse necessário aumentar o valor do apoio para esse fim, estaria de acordo. Referiu depois que o 

ideal seria negociar com a Presidente da União de Freguesias uma solução para resolver este problema. O Senhor 

Presidente da Câmara pediu ao Senhor Vereador António Salgueiro que averiguasse essa situação. --------------------------  

---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio 

financeiro à União de Freguesias de Parada e Sendim da Ribeira, no montante de €7.000,00 (sete mil euros) para 

ajudar fazer face às despesas com a construção da “Fonte de Baixo”, conforme referido no ofício supra identificado. ----- 

---------- 6. UNIÃO DE FREGUESIAS DE PARADA E SENDIM DA RIBEIRA – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO 

PARA DIVERSOS TRABALHOS NA FREGUESIA ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Sobre o assunto, presente um ofício registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 

2922 (dois mil novecentos e vinte e dois) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), da União de Freguesias de Parada e 

Sendim da Ribeira, através do qual solicita um apoio financeiro, no montante de €10.000,00 (dez mil euros) para 

comparticipar em diversos trabalhos a realizar naquela freguesia, nomeadamente, parque de merendas, requalificação 

da mãe de água, abertura de caminho, construção de muro e pintura dos dois edifícios da junta. -------------------------------- 

---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio 

financeiro à União de Freguesias de Parada e Sendim da Ribeira, no montante de €10.000,00 (dez mil euros) para 

ajudar na realização de diversos trabalhos na freguesia, conforme referido no ofício supra identificado. ----------------------- 

---------- 7. ALIENAÇÃO DA LOJA Nº 20 (FRAÇÃO Y) DO MERCADO MUNICIPAL DE ALFÂNDEGA DA FÉ ------------- 

---------- Sobre o assunto, presente uma informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, registada na aplicação de 

Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 4518 (quatro mil quinhentos e dezoito), do ano de 2021 (dois mil e vinte 

e um), previamente enviada a todos os membros do Executivo através de correio electrónico e que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- “Ana Araújo, gerente da empresa Naturmatéria, LDA, concessionária da Loja nº 20 (Fração Y) do Mercado 

Municipal, de Alfândega da Fé veio manifestar a vontade de adquirir através de contrato de compra e venda a referida 

loja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Nos termos do art. 36º do Regulamento Municipal de Ocupação e Funcionamento do Edifício do Mercado 

Municipal, “os lojistas podem, a todo o tempo, comprar as respetivas lojas, desde que o requeiram à Câmara Municipal”.  

---------- O preço da loja em questão está fixado em € 16.557,50, conforme avaliação das lojas do Mercado Municipal 

efetuada pelos serviços municipais competentes e aprovada por despacho superior exarado à margem da Informação 

da Divisão do Obras Municipais (Doc. 2585/14), da qual resultou o valor de 250,00€ /m2 para estas frações. ---------------- 

---------- Cabe agora à Câmara Municipal deliberar sobre a venda da loja aqui em causa. ------------------------------------------ 

---------- Informamos ainda que, de acordo com o previsto no art. 39º do Regulamento Municipal de Ocupação e 

Funcionamento do Edifício do Mercado Municipal, “os proprietários estão impedidos de alienar as suas lojas a terceiros 

pelo período de 3 anos, a contar da sua aquisição, sob pena de o município exercer o direito de reversão”. Caso o 

município exerça este direito de reversão, será deduzido o valor da concessão que seria aplicado. ----------------------------- 

---------- Propomos que a presente Informação seja submetida a Reunião de Câmara para apreciação e 

deliberação sobre a venda da Loja nº 20 (Fração Y) do Mercado Municipal de Alfândega da Fé.” ------------------------ 

---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por UNANIMIDADE, dos presentes, autorizar a venda da 

loja nº 20 (Fração Y) do Mercado Municipal de Alfândega da Fé, pelo preço de €16.557,50 (dezasseis mil quinhentos e 

cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos), de acordo com a informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, 

acima transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 8. PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE TELEASSISTÊNCIA A IDOSOS DO MUNICÍPIO DE 

ALFÂNDEGA DA FÉ ALTERADO DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 22.06.2021  

---------- Sobre o assunto, presente uma informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, registada na aplicação de 

Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 5018 (cinco mil e dezoito), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), 

previamente enviada a todos os membros do Executivo através de correio electrónico e que a seguir se transcreve: ------ 

---------- “Em Reunião de Câmara de 23.02.2021 foi deliberado dar início ao procedimento de elaboração do 

Regulamento Municipal de Teleassistência a Idosos do Município de Alfândega da Fé. -------------------------------------------- 

---------- Dando cumprimento ao art. 98º nº 1 do Código do Procedimento Administrativo (CPA), a 24.02.2021, foi 

publicitado no site do Município de Alfândega da Fé o início do procedimento para que os interessados apresentassem 

os seus contributos para a elaboração do regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O prazo para a apresentação dos referidos contributos era de 15 dias úteis, tendo terminado no dia 17.03.2021.  

---------- O Projeto de Regulamento Municipal de Teleassistência a Idosos do Município de Alfândega da Fé foi 

submetido à Reunião de Câmara de 22.06.2021, tendo sido deliberada a sua submissão a consulta pública, nos termos 

previstos nos arts. 100º e 101º do CPA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- No entanto, uma vez que foi igualmente deliberado introduzir uma alteração ao art. 5º do Projeto de 

Regulamento Municipal de Teleassistência a Idosos do Município de Alfândega da Fé, no sentido de incluir como 

beneficiários do serviço em causa pessoas com rendimentos superiores a 2 IAS. ---------------------------------------------------- 

---------- Desta forma foi aditado o nº 2 do art. 5º e o nº3 do art. 7º. ------------------------------------------------------------------------ 

---------- Submete-se novamente a Reunião de Câmara este projeto de Regulamento, com a alteração proposta, para 

apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Caso seja aprovado o Projeto de Regulamento Municipal de Teleassistência a Idosos do Município de 

Alfândega da Fé, com a alteração em causa, deve ser novamente deliberada a sua submissão a consulta pública para 
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recolha de sugestões, procedendo, para o efeito, à sua publicação na 2.ª série do Diário da República e no site do 

município, dando assim cumprimento aos arts. 100º e 101º do CPA. --------------------------------------------------------------------- 

---------- Propomos que seja novamente submetido a Reunião de Câmara o Projeto de Regulamento Municipal de 

Teleassistência a Idosos do Município de Alfândega da Fé, anexo à presente Informação, para apreciação e 

deliberação, em especial no que respeita à alteração efetuada aos arts. 5º e 7º; ----------------------------------------------- 

---------- Propomos também que a Câmara Municipal delibere submeter o Projeto Municipal de Teleassistência a 

Idosos do Município de Alfândega da Fé, com a alteração em causa, a consulta pública, de acordo com o 

previsto nos arts.100º e 101º CPA, através da sua publicação em Diário da República e no site do Município.” ---- 

---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar, o 

Regulamento Municipal de Teleassistência com a alteração efetuada aos arts. 5º e 7º, de acordo com o referido na 

informação acima transcrita e submetê-lo a consulta pública, nos termos previstos nos arts.100º e 101º CPA, através da 

sua publicação em Diário da República e no site do Município. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------- 9. PROTOCOLO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO CONSULAR NAS INSTALAÇÕES 

CEDIDAS PELO MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ – PARA RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

---------- Sobre o assunto, presente uma informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, registada na aplicação de 

Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 4947 (quatro mil novecentos e quarenta e sete), do ano de 2021 (dois 

mil e vinte e um), previamente enviada a todos os membros do Executivo através de correio electrónico e que a seguir 

se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- “A 14.04.2021 foi celebrado um protocolo entre a Agência Para a Modernização Administrativa, I. P., o 

Município de Alfândega da Fé e o Estado, enquanto Ministério dos Negócios Estrangeiros, para instalação do centro de 

atendimento consular nas instalações cedidas pelo Município de Alfandega da Fé. -------------------------------------------------- 

---------- O referido protocolo, anexo à presente Informação, tem por objeto definir as regras para a instalação e 

funcionamento do Centro de Atendimento Consular (CAC) de língua francesa, para atendimento telefónico e por e-mail, 

abrangendo inicialmente a rede consular na Bélgica e Luxemburgo, podendo, posteriormente, ser alargado a outros 

países onde se venha a revelar necessário, nas instalações cedidas pelo Município. ------------------------------------------------ 

---------- Nos termos do disposto no art. 35º nº 3 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro “em circunstâncias excecionais, e 

no caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode 

praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada 

após a sua prática”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Uma vez que só agora foi disponibilizado o protocolo, submete-se o mesmo a Reunião de Câmara para 

ratificação.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar o protocolo 

para a Instalação do Centro de Atendimento Consular nas instalações cedidas pelo Município de Alfândega da Fé, de 

acordo com o referido na informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, acima transcrita. ------------------------------- 

---------- 10. EMPREITADA DE “IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE ACALMIA DO TRÁFEGO” - 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 4474 (quatro mil quatrocentos e setenta e quatro), do 

ano de 2021 (dois mil e vinte e um). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- 11. EMPREITADA DE “IMPLEMENTAÇÃO DO INTERFACE DE PASSAGEIROS E MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES DE ACESSO JUNTO DA ESCOLA EB1 E CENTRO DE SAÚDE” – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 TN – 

PARA RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Sobre o assunto, presente uma informação da Divisão de Obras e Planeamento, registada na aplicação da 

Medidata sob o nº 4318 (quatro mil trezentos e dezoito) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), previamente enviada a 

todos os membros do Executivo através de correio electrónico. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------- Dada a urgência na decisão, o Senhor Presidente da Câmara, usando a competência que lhe é concedida pelo 

n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, decidiu, através de despacho, aprovar o Auto de 

Medição nº 1TN, da obra supra mencionada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão 

tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho proferido em sete de julho de dois mil e vinte e um, 

contido na informação da Divisão de Obras, registada na aplicação da Medidata sob o, que aprovou o Auto de Medição 

nº 1 TN, no valor de €45.118,25 (quarenta e cinco mil cento e dezoito euros e vinte e cinco cêntimos), relativamente à 

empreitada de “Implementação do Interface de Passageiros e Melhoria das Condições de Acesso junto da Escola EB1 e 

Centro de Saúde”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 12. EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DO BAIRRO SOCIAL TRÁS-DE-CASTELO” – AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 1TN – PARA RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Sobre o assunto, presente uma informação da Divisão de Obras e Planeamento, registada na aplicação da 

Medidata sob o nº 4317 (quatro mil trezentos e dezassete) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), previamente enviada 

a todos os membros do Executivo através de correio electrónico. ------------------------------------------------------------------------- 

---------- Dada a urgência na decisão, o Senhor Presidente da Câmara, usando a competência que lhe é concedida pelo 

n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, decidiu, através de despacho, aprovar o Auto de 

Medição nº 1TN, da obra supra mencionada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão 

tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho proferido em sete de julho de dois mil e vinte e um, 

contido na informação da Divisão de Obras, registada na aplicação da Medidata sob o nº 4317 (quatro mil trezentos e 

dezassete) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), que aprovou o Auto de Medição nº 1 TN, no valor de €14.017,55 

(catorze mil e dezassete euros e cinquenta e cinco cêntimos), relativamente à empreitada de “Reabilitação Energética 

do Bairro Social Trás de Castelo” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 13. EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE 1 NO PAVILHÃO DA EDEAF – 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1TN – PARA APROVAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Sobre o assunto, presente uma informação da Divisão de Obras e Planeamento, registada na aplicação da 

Medidata sob o nº 4581 (quatro mil quinhentos e oitenta e um) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), previamente 

enviada a todos os membros do Executivo através de correio electrónico. -------------------------------------------------------------- 

---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar o Auto de 

Medição nº 1 TN, no valor de €10.000,00 (dez mil euros), relativamente à empreitada de “Reabilitação e Conservação 

da Unidade 1 no Pavilhão da EDEAF”, conforme referido na informação da Divisão de Obras, acima identificada. --------- 

---------- 14. EMPREITADA DE “MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSO DA VILA - PAVIMENTAÇÃO PEDONAL 

DA AV. DR. FRANCISCO PEREIRA DE LEMOS” – RELATÓRIO FINAL / PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO/ MINUTA 

CONTRATO – PARA CONHECIMENTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- 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 4435 (quatro mil quatrocentos e trinta e cinco), do ano 

de 2021 (dois mil e vinte e um). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 15. EMPREITADA DE “MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSO DA VILA - PAVIMENTAÇÃO PEDONAL 

DA AV. DR. FRANCISCO PEREIRA DE LEMOS” - 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 4901 (quatro mil novecentos e um), do ano de 2021 

(dois mil e vinte e um). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 16. SETOR DE AMBIENTE - PLANO DE AÇÃO PARA A ENERGIA SUSTENTÁVEL E O CLIMA DO 

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ – PARA APROVAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------- 

---------- Sobre o assunto, presente o referido Plano, acompanhado de uma informação da Divisão de Urbanismo e 

Ambiente, datada de vinte e dois de junho de dois mil e vinte e um, registada na aplicação de Atendimento e Expediente 

da Medidata sob o nº 4505 (quatro mil quinhentos e cinco), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), previamente enviada 

cópia a todos os membros do Executivo e que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 

---------- “No seguimento da candidatura ao Programa Europeu LIFE Adaptate, vem por este meio o Setor de Ambiente 

proceder ao envio do Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima do Município de Alfândega da Fé (PAESC) 

para aprovação. De referir que este trabalho foi acompanhado pelo Setor de Ambiente da Divisão de Urbanismo e 

Ambiente do Municipio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Atualmente as alterações climáticas são uma das maiores ameaças ambientais, sociais e económicas à escala 

global. A adoção de uma estratégia de mitigação e adaptação às alterações climáticas é um elemento central no 

planeamento urbano, quer com o objetivo de promover um desenvolvimento mais sustentável, com menores impactes, 

quer com o objetivo de aumentar a resiliência local aos impactes das alterações climáticas, atuais e a médio-longo 

prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Com a elaboração e implementação do Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima do Município de 

Alfândega da Fé pretende-se identificar políticas e medidas de mitigação e de adaptação. ---------------------------------------- 

---------- Como ações de mitigação, referem-se as iniciativas de melhoria da eficiência energética, de aumento de 

produção renovável e outras com potencial de redução das emissões de gases de efeito estufa. Estas ações devem 

abranger os diversos setores consumidores de energia e com potencial de intervenção no território concelhio, tais como 

edifícios públicos, de serviços e residenciais, indústria, transportes e agricultura e pecuária, entres outros que se 

revelem relevantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Ao nível das ações de adaptação, estas devem ser definidas de acordo com as especificidades e necessidades 

de cada território, tomando como referência os riscos e vulnerabilidade às alterações climáticas a que o município 

estará sujeito. Adicionalmente, e considerando que esta é uma problemática com impactes não só ambientais, mas 

também sociais e económicos, é essencial que as autoridades locais envolvam toda a no desenvolvimento de um plano 

de ação e politicamente endossado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O município encontra-se fortemente empenhado em promover um desenvolvimento mais sustentável, com 

menores impactes ambientais e mais adaptado às alterações climáticas, tendo vindo a desenvolver várias ações no 

sentido de alcançar uma maior sustentabilidade energética e ambiental, entre as quais a elaboração do presente Plano 

de Ação para a Energia Sustentável e o Clima do Município de Alfândega da Fé. No PAESC define diversas medidas de 

mitigação e adaptação às alterações climáticas. O objetivo de redução de emissões de CO2 no território concelhio 
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deverá ser alcançado através de um aumento da eficiência energética e de uma produção e utilização mais limpa da 

energia, tal como formulado no Pacote de Medidas da União Europeia sobre o Clima e as Energias Renováveis. ---------- 

---------- A estratégia de adaptação às Alterações Climáticas compreende a determinação de um conjunto de ações que 

visam a adaptação ou mitigação dos efeitos destas alterações. Estas ações vão desde ações de educação e 

sensibilização ambiental, adoção de sistemas de monitorização, avaliação e vigilância, reforço de infraestruturas verdes 

e gestão sustentável da floresta, ordenamento e gestão dos recursos fluviais e espécies florestais e agrícolas, controlo 

de pragas e doenças, entre outros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Os resultados propostos decorrem da utilização, para o território considerado, de um modelo específico 

desenvolvido pela IrRADIARE, Science for evolution ® (empresa que responsável por esta candidatura ao LIFE). --------- 

---------- - Pelo exposto, para efeitos de procedimento administrativo junto do Life, proponho a aprovação do referido 

plano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- - Anexa-se a esta “informação” os dois volumes que fazem parte do PAESC. ---------------------------------------------- 

---------- - O PAESC deve ser aprovado em reunião de câmara.” --------------------------------------------------------------------------- 

---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar o Plano de 

Ação para a Energia Sustentável e o Clima do Município de Alfândega da Fé anexo à informação da Divisão de 

Urbanismo e Ambiente, acima transcrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 17. SETOR DE LICENCIAMENTO - PROCESSO LU.1/04 - NIPG 3239/21 - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

REDUÇÃO DO NÚMERO DE PISOS NOS LOTES B14 A B17 DA URBANIZAÇÃO DA COITADA (FASE B) - 

FREGUESIA DE ALFÂNDEGA DA FÉ, REQUERIDO POR SALTYSUMMER, UNIPESSOAL, LDA. - PARA 

CONHECIMENTO DA DECISÃO TOMADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA --------------------------------------------- 

---------- Sobre o assunto, presente uma informação da Divisão de Urbanismo e Ambiente, datada de vinte e três de 

junho de dois mil e vinte e um, previamente enviada a todos os membros do Executivo e que a seguir se transcreve: ----- 

---------- “Em 26/05/2021, a empresa requerente SALTYSUMMER, Unipessoal, Lda., proprietária dos lotes n.º B14, B15, 

B16 e B17 da “Urbanização da Coitada (fase B)”, titulada pelo Alvará de o Loteamento Urbano n.º 1/2006, em Alfândega 

da Fé, veio expor e requerer e seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- «Sendo a empresa requerente a proprietária dos lotes, e destinando-se os mesmos a ser vendidos aos 

destinatários finais para construção de moradias unifamiliares (cujos projetos foram preparados pela empresa 

requerente e acolhidos pelos adquirentes dos lotes), vem solicitar que o Município autorize que essas moradias a 

licenciar (após requerimento de cada um dos adquirentes) sejam compostas apenas por cave e res do chão, sem o 1.º 

andar previsto na Operação de Loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento Urbano n.º 1/2006, sem necessidade de 

proceder a uma alteração da Operação de Loteamento e agilizando o processo burocrático, uma vez que os índices de 

edificabilidade não serão ultrapassados.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O teor do pedido foi enquadrado após atendimento do Chefe da DUA ao sócio gerente da empresa requerente. 

Os lotes em causa ainda não têm qualquer construção e de acordo com o Alvará de Loteamento prevêem habitações 

geminadas nos lotes B14 e B15 e nos lotes B16 e B17, todas com cave, rés do chão e 1.º andar. ------------------------------ 

---------- Informo que o pedido está em conformidade e considera-se que urbanisticamente a alteração proposta é viável, 

tendo em conta a proximidade destes 4 lotes com o recinto da Escola EB1 de Alfândega da Fé, e tendo em conta o 

desnível do terreno desses lotes, pelo que a redução do número de pisos (ficando as habitações com cave e rés do 

chão) terá uma melhor integração urbana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Acresce esclarecer que com esta redução, a capacidade construtiva dos lotes irá diminuir, pelo que as futuras 

edificações a licenciar serão sempre acolhidas pelos índices do loteamento aprovado, e que esta alteração não implica 

qualquer acerto de pagamento de taxas urbanísticas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Pelo acima exposto, proponho que seja deferido o pedido de alteração do número de pisos definidos para 

os lotes n.º B14, B15, B16 e B17 (não carecendo esta alteração de quaisquer formalismos ou registos previstos no 

artigo 27.º do RJUE). Deve notificar-se o requerente e proprietário sobre a decisão e sobre o teor desta “informação”” --- 

---------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 18. SETOR DE LICENCIAMENTO - PROCESSO LE.5/21 - LOE.103/21 - APROVAÇÃO DO PROJETO DE 

ARQUITETURA ASSOCIADO AO PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR COM 420,05 M2, SITA EM "PORTAS NOVAS" - FREGUESIA DE ALFÂNDEGA DA FÉ, 

REQUERIDO POR VIRGÍNIA DA CONCEIÇÃO RAMOS RODRIGUES - PARA CONHECIMENTO (COMPETÊNCIA 

SUBDELEGADA NO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA VU-03) ------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 19. SETOR DE LICENCIAMENTO - PROCESSO LE.7/21 - LOE.118/21 - APROVAÇÃO DO PROJETO DE 

ARQUITETURA ASSOCIADO AO PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR COM 359,0 M2, SITA EM "PORTAS NOVAS" - FREGUESIA DE ALFÂNDEGA DA FÉ, 

REQUERIDO POR PAULO MARTINS CORREIA E LILIANA REBOREDO PINHEIRO - PARA CONHECIMENTO 

(COMPETÊNCIA SUBDELEGADA NO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA VU-03) ------------------------------------------------- 

---------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 20. SETOR DE LICENCIAMENTO - PROCESSO LE.8/21 - LOE.134/21 - APROVAÇÃO DO PROJETO DE 

ARQUITETURA ASSOCIADO AO PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR COM 365,5 M2, SITA EM "CHÃO" - FREGUESIA DE ALFÂNDEGA DA FÉ, REQUERIDO 

POR ANTÓNIO MANUEL PIRES ROMANO - PARA CONHECIMENTO (COMPETÊNCIA SUBDELEGADA NO VICE-

PRESIDENTE DA CÂMARA VU-03) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 21. SETOR DE LICENCIAMENTO - PROCESSO LE.2/21 - ESP.135/21 - DEFERIDO O PEDIDO DE 

LICENCIAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO 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 (COMPETÊNCIA SUBDELEGADA NO VICE-PRESIDENTE DA 

CÂMARA VU-07) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 22. SETOR DE LICENCIAMENTO - PROCESSO LE.4/21 - RG.110/21 - DEFERIDO O PEDIDO DE REDUÇÃO 

(-50%) DAS TAXAS URBANÍSTICAS RELATIVAS AO 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-41) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 23. SETOR DE LICENCIAMENTO - PROCESSO PC.19/21 - PH.87/21 - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE 

CONSTITUIÇÃO DE EDIFÍCIO NO REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, 4 FRAÇÕES (PRÉDIO N.º 468 - 

ARTIGO N.º 264 DA FREGUESIA DE ALFÂNDEGA DA FÉ), REQUERIDO POR MARIA MANUELA VIEIRA DE 

CASTRO ABREU - PARA CONHECIMENTO (COMPETÊNCIA SUBDELEGADA NO VICE-PRESIDENTE DA 

CÂMARA VU-15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 24. SETOR DE LICENCIAMENTO - PC.24/21 - CPR.109/21 - EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL 

QUANTO CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE / FRACIONAMENTO DE PRÉDIOS RÚSTICOS (ARTIGOS N.º 
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574 E 1224 DA FREGUESIA DE VILARCHÃO), REQUERIDO POR VIRGÍLIO ARMANDO JACINTO - PARA 

CONHECIMENTO (COMPETÊNCIA SUBDELEGADA NO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA VU-44) ------------------------ 

---------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 25. PEDIDO DE APOIO APRESENTADO PELO REQUERENTE COM O NIPG 3597/21, AO ABRIGO DO 

REGULAMENTO DE APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PARA APROVAÇÃO -------------------------- 

---------- Sobre o assunto, presente uma informação da Divisão Económica, Social e da Educação, datada de vinte e 

cinco de junho de dois mil e vinte e um, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 4670 

(quatro mil seiscentos e setenta), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), da qual foi previamente enviada cópia por 

correio eletrónico a todos os membros do Executivo, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 

---------- “No seguimento da candidatura efectuada ao regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

identificada com o NIPG n.º 3597/21, ao abrigo da alínea g) do nº 2, artigo 4.º (apoios a situações de emergência Social) 

foi avaliada a situação sócio económica do agregado familiar. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------- Em resultado desta avaliação, verificou-se que o agregado é composto por dois elementos, que apenas tem 

como rendimento a prestação do rendimento social de inserção. -------------------------------------------------------------------------- 

---------- A requerente não conseguiu fazer face as suas despesas básicas, tendo em atraso duas facturas da luz no 

valor de 106,85 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Perante esta situação, a requerente solicitou apoio para o pagamento das facturas da luz, pois encontra-se 

numa situação económica débil e não conseguiu fazer face a todas as despesas. --------------------------------------------------- 

---------- Neste sentido e constatada a situação de carência económica da beneficiária, propõe-se que seja atribuído um 

apoio económico no montante de 106,85€ para apoiar no pagamento das facturas da luz, e assim a beneficiaria poder 

reorganizar o seu orçamento familiar.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio 

financeiro ao requerente com o NIPG 3597/21 (três mil quinhentos e noventa e sete barra vinte e um) no montante de 

€106,85 (cento e seis euros e oitenta e cinco cêntimos) para apoiar no pagamento das faturas da luz, e assim a 

beneficiária poder reorganizar o seu orçamento familiar, conforme referido na informação da Divisão Económica, Social 

e da Educação, acima transcrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 26. PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ E A EMPRESA MOBI.E, 

S.A. – PARA APROVAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Sobre o assunto, presente a minuta do protocolo referido, registada na aplicação de Atendimento e Expediente 

da Medidata, sob o nº 4780 (quatro mil setecentos e oitenta), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), da qual foi 

previamente enviada cópia a todos os membros do Executivo. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a celebração 

do referido protocolo, nos termos e de acordo com a minuta apresentada. ------------------------------------------------------------- 

---------- 27. IMPLEMENTAÇÃO DO INTERFACE DE PASSAGEIROS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSO 

JUNTO DA ESCOLA EB1 E CENTRO DE SAÚDE – AUTO DE MEDIÇÃO 2TN – PARA RATIFICAÇÃO -------------------- 

---------- Sobre o assunto, presente uma informação da Divisão de Obras e Planeamento, registada na aplicação da 

Medidata sob o nº 4784 (quatro mil setecentos e oitenta e quatro) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), previamente 

enviada a todos os membros do Executivo através de correio electrónico. -------------------------------------------------------------- 

---------- Dada a urgência na decisão, o Senhor Presidente da Câmara, usando a competência que lhe é concedida pelo 

n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, decidiu, através de despacho, aprovar o Auto de 

Medição nº 2TN, da obra supra mencionada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão 

tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho proferido em doze de julho de dois mil e vinte e um, 

contido na informação da Divisão de Obras e Planeamento, supra identificada, que aprovou o Auto de Medição nº 2 TN, 

no valor de €57.544,17 (cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta e quatro euros e dezassete cêntimos), relativamente 

à empreitada de “Implementação do Interface de Passageiros e Melhoria das Condições de Acesso junto da Escola EB1 

e Centro de Saúde”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- 28. PEDIDO DE APOIO APRESENTADO PELO REQUERENTE COM O NIPG 2199/21, AO ABRIGO DO 

REGULAMENTO DE APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PARA APROVAÇÃO -------------------------- 

---------- Sobre o assunto, presente uma informação da Divisão Económica, Social e da Educação, datada de vinte e dois 

de abril de dois mil e vinte e um, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 2861 (dois 

mil oitocentos e sessenta e um), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), da qual foi previamente enviada cópia por 

correio eletrónico a todos os membros do Executivo, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 

---------- “No seguimento da candidatura efectuada ao regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

identificada com o NIPG n.º2199/21, ao abrigo da alínea g) do nº 2, do artigo 4.º (Em situações específicas e pontuais, 

em que o rendimento per capita da pessoa ou agregado familiar, não ultrapasse o valor da pensão social, podem ser 

prestados apoios aprovados pela Câmara Municipal, mediante informação devidamente fundamentada do setor de ação 

social) foi avaliada a situação sócio económica do agregado familiar. -------------------------------------------------------------------- 

---------- Em resultado desta avaliação, verificou-se que o agregado é composto por dois elementos, ambos pensionistas 

que se encontram a passar por uma situação económica difícil. O agregado contraiu créditos pessoais, numa altura em 

que não conseguia fazer face a todas as suas despesas, devido à instabilidade face à situação profissional de um dos 

elementos. Actualmente esses créditos têm um peso elevado no orçamento familiar o que os leva a contrair divida, 

nomeadamente de luz. As faturas dos últimos meses são bastante elevadas e o agregado tem feito pedidos na ação 

social do município e também planos de pagamento. Neste momento a família tem em plano de pagamento e por pagar 

537,96 Euros à EDP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Neste sentido e constatada a situação de carência económica do agregado, conforme relatório social, a 

requerente reúne condições para que lhe seja atribuído um apoio económico no montante de 537,96€, para liquidar os 

planos de pagamento e as faturas em atraso da EDP. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- No entanto, cumpre-me informar que em 28/07/2020 a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: “atribuir 

ao requerente com o NIPG 3415/20 um apoio económico no valor de €600,00 para ajudar a família a reorganizar o seu 

orçamento familiar. Mais foi deliberado informar a requerente que o seu agregado familiar não poderá vir a pedir mais 

apoios até Julho do próximo ano.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- O regulamento de apoio a estratos sociais desfavorecidos não prevê em nenhum dos seus artigos que as 

famílias fiquem sem acesso aos apoios sociais, salvo se estes prestarem falsas declarações. O Artigo 13º diz na sua 

redacção “A prestação de falsas declarações, por parte dos candidatos, na instrução do requerimento de candidatura ou 

no processo de acompanhamento e controlo, implicam a imediata suspensão dos apoios e reposição das importâncias 

dispensadas pelo Município no atendimento dos pedidos efectuados, bem como as consequências legais inerentes ao 

crime de falsas declarações.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Mais informo que o ultimo apoio atribuído à família para pagamento da divida da luz foi devidamente pago à 

EDP, tendo esse pagamento sido confirmado pela técnica do gabinete de apoio ao consumidor junto da EDP. ------------- 

---------- Perante esta deliberação, e uma vez que a requerente deu entrada a um novo pedido de apoio, reunindo a 

mesma perante o regulamento condições para a sua atribuição, coloca-se a consideração superior a decisão de 

atribuição do mesmo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio 

financeiro ao requerente com o NIPG 2199/21 no montante de €537,96 (quinhentos e trinta e sete euros e noventa e 

seis cêntimos) para liquidar os planos de pagamento e as faturas em atraso da EDP, conforme referido na informação 

da Divisão Económica, Social e da Educação, acima transcrita. --------------------------------------------------------------------------- 

---------- Por último deliberou a Câmara Municipal aprovar esta ata em minuta, por UNANIMIDADE, dos presentes, nos 

termos do n.º 3 do Art.º 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, para efeitos imediatos. ----------------------- 

---------- E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, Eduardo Tavares, declarou encerrada a 

reunião, pelas quinze horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- E eu, Sandra Manuela Penarroias Fernandes Camelo, Técnica Superior, a lavrei, subscrevo e também assino. - 

 

 

Presidente da Câmara Municipal: _____________________________________________________________________ 

 

Secretária da Reunião: _____________________________________________________________________________ 

sandrac 


