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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 11/08/2021 
 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. Junta de Freguesia de Sambade – pedido de apoio 

financeiro – Ratificação de decisão tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em dois de agosto de dois mil e vinte e um, que atribuiu um apoio financeiro à Junta 
de Freguesia de Sambade, no montante de €10.000,00 (dez mil euros) para fazer face a despesas com arranjos de 
caminhos rurais e limpeza das bermas em Sambade, Covelas e Vila Nova, conforme referido no ofício registado na 
aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 4870 (quatro mil oitocentos e setenta) do ano de 2021 
(dois mil e vinte e um) 

2. Junta de Freguesia de Cerejais – pedido de apoio 

financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro à Junta de Freguesia de Cerejais, no 
montante de €4.000,00 (quatro mil euros) para fazer face a despesas com a manutenção de caminhos rurais, 
conforme referido no ofício registado na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 4896 (quatro 
mil oitocentos e noventa e seis) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

3. Clube de Caça e Pesca da Gouveia e Eucísia – pedido de 

apoio financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro ao Clube de Caça e Pesca de Gouveia e 
Eucísia, no montante de €2.000,00 (dois mil euros) para poderem proceder à replaqueação do perímetro do mapa 
cinegético para concluir as obras do cercado de criação de coelho bravo, conforme referido no ofício registado na 
aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 5514 (cinco mil quinhentos e catorze) do ano de 2021 
(dois mil e vinte e um) 

4. Associação de Caçadores de Vilares da Vilariça e 

Colmeais – pedido de apoio financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, atribuir um apoio financeiro à Associação de Caçadores de Vilares da 
Vilariça e Colmeais, no montante de €1.000,00 (mil euros) para poderem proceder à constituição da referida 
Associação, bem como para a aquisição de equipamento informático, conforme referido no ofício registado na 
aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 4904 (quatro mil novecentos e quatro) do ano de 2021 
(dois mil e vinte e um). 

5. Proposta de não realização da segunda reunião de câmara 

de agosto; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
datada de quatro de agosto de dois mil e vinte e um, registada na aplicação da Medidata, sob o nº 5920 (cinco mil 
novecentos e vinte), do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

6. “Beneficiação do Caminho Municipal 1158 -Colmeais” – 

Liberação da Garantia Bancária e dos valores retidos em 
cumprimento do art. 295 do CCP; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar e autorizar a liberação da garantia bancária no valor de €15 
551,85 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e um euros e oitenta e cinco cêntimos) e dos valores retidos nos autos de 
medição e revisão de preços, correspondentes ao valor de 15 626,47 € (quinze mil, seiscentos e vinte e seis euros e 
quarenta e sete cêntimos), relativamente à empreitada “Beneficiação do Caminho Municipal 1158 – Colmeais”, de 
acordo com a informação da Divisão de Obras e Planeamento, registada na aplicação da Medidata sob o nº 5742 
(cinco mil setecentos e quarenta e dois) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

7- Reabilitação Energética do Bairro Social Trás-de-Castelo – 

Auto de Medição 2TN – Ratificação de decisão tomada pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através de despacho proferido em dois de agosto de dois mil e vinte e um, contido na informação da Divisão de 
Obras e Planeamento, registada na aplicação da Medidata sob o nº 5512 (cinco mil quinhentos e doze) do ano de 
2021 (dois mil e vinte e um), que aprovou o Auto de Medição nº 2 TN, no valor de € 4.824,82 (quatro mil oitocentos e 
vinte e quatro euros e oitenta e dois cêntimos), relativamente à empreitada de “Reabilitação Energética do Bairro 
Social Trás de Castelo” 

8- Operação Urbanística Promovida pelo Município: Reforço 

do Abastecimento de Água na aldeia de Sambade - 
Aprovação do Projeto de Execução; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar o projeto de execução da operação urbanística denominada 
“Reforço do Abastecimento de Água na aldeia de Sambade”, sob o condicionalismo expresso, nos termos e de 
acordo com a informação da Divisão de Águas e Saneamento, registada na aplicação da Medidata sob o nº 5758 
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(cinco mil setecentos e cinquenta e oito) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

9- Operação Urbanística Promovida pelo Município: Sistema 

de Tratamento de Águas Residuais em Santa Justa - 
Aprovação do Projeto de Execução; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar o projeto de execução da operação urbanística denominada 
“Sistema de Tratamento de Águas Residuais em Santa Justa”, sob o condicionalismo expresso, nos termos e de 
acordo com a informação da Divisão de Águas e Saneamento, registada na aplicação da Medidata sob o nº 5945 
(cinco mil novecentos e quarenta e cinco) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

10- Operação Urbanística Promovida pelo Município: Sistema 

de Tratamento de Águas Residuais em Vilares da Vilariça” - 
aprovação do Projeto de Execução; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar o projeto de execução da operação urbanística denominada 
“Sistema de Tratamento de Águas Residuais em Vilares da Vilariça”, sob o condicionalismo expresso, nos termos e 
de acordo com a informação da Divisão de Águas e Saneamento, registada na aplicação da Medidata sob o nº 5965 
(cinco mil novecentos e sessenta e cinco) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

11- Candidatura apresentada pelo requerente com o NIPG 

3062/20, ao abrigo do Regulamento do Fundo Social de 
Apoio à Habitação – reforço financeiro; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar a atribuição de um reforço orçamental no valor de 3.500,00€ 
(três mil e quinhentos euros) ao requerente com o NIPG 3062/20 (três mil e sessenta e dois barra vinte), tendo em 
conta as obras consideradas prioritárias na sua habitação, no âmbito da candidatura apresentada ao abrigo do 
Regulamento do Fundo Social de Apoio à Habitação, devidamente identificadas na informação da Divisão de Obras e 
Planeamento, registada na aplicação da Medidata sob o nº 4850 (quatro mil oitocentos e cinquenta) do ano de 2021 
(dois mil e vinte e um). 

12- Candidatura apresentada pelo requerente com o NIPG 

3227/21, 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 3227/21 (três 
mil duzentos e vinte e sete barra vinte e um) no montante de €1.860,00 (mil oitocentos e sessenta euros), no âmbito 
da candidatura apresentada ao abrigo 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 4763 (quatro mil setecentos e sessenta e três) do ano de 2021 (dois 
mil e vinte e um). 

13- Candidatura apresentada pelo requerente com o NIPG 

3640/21, 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 3640/21 (três 
mil seiscentos e quarenta barra vinte e um) no montante de €5.000,00 (cinco mil euros), no âmbito da candidatura 
apresentada ao abrigo 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 4758 (quatro mil setecentos e cinquenta e oito) do ano de 2021 (dois mil e vinte e 
um). 

14- Pedido de autorização para o pagamento da dívida da 

água em prestações, apresentado pelo requerente com o 
NIPG 4270/21, ao abrigo do nº 1 do art. 80º do Regulamento 
Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas 
Residuais de Alfândega da Fé; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, autorizar o requerente com o NIPG 4270/21 (quatro mil duzentos e 
setenta barra vinte e um) o pagamento da sua dívida de água em treze prestações mensais, ao abrigo do nº 1 do art. 
80º do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais de Alfândega da Fé. Mais 
foi deliberado que a família seja isenta do pagamento dos respetivos juros, nos termos e de acordo com o referido 
na informação da Divisão Económica, Social e da Educação, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da 
Medidata sob o nº 5426 (cinco mil quatrocentos e vinte e seis) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) 

15- Plano de transportes escolares (nº 1 do artigo 21 do DL 

nº 21/2019 de 30 de junho) - para aprovação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2021-
2022 (dois mil e vinte e um – dois mil e vinte e dois), nos termos e de acordo com o referido e contido na informação 
da Divisão Económica, Social e da Educação, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob 
o nº 5928 (cinco mil novecentos e vinte e oito) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), previamente enviada a todos 
os membros do Executivo através de correio eletrónico. 

16- Modalidades dos Auxílios Económicos da Ação Social 

Escolar - para aprovação. 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos presentes, aprovar as modalidades dos auxílios económicos da Ação Social 
Escolar para o ano letivo 2021-2022, descritas na informação Divisão Económica, Social e da Educação, registada na 
aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 5856 (cinco mil oitocentos e cinquenta e seis) do ano 
de 2021 (dois mil e vinte e um), previamente enviada a todos os membros do Executivo através de correio eletrónico. 
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