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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/09/2019 

 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1. 2ª Revisão ao Orçamento e GOP’s 2019; 

Deliberado 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 2ª Revisão ao Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano para 
2019, anexa à informação da DAF presente na RC e submeter a mesma à próxima Sessão da 
Assembleia Municipal para que esta delibere, ao abrigo da al. a) do n.º1 do art. 25.º do mesmo 
diploma legal, aprová-la 

2. Contrato de financiamento reembolsável -ID 200 - POSEUR-02-1810-FC-

000098 - Construção da base de acolhimento do grupo de intervenção de 
protecção e socorro da Região de Trás-os-Montes em Alfândega da Fé - 
151.361,43€ - Anulação da deliberação tomada na reunião de câmara de 26-02-
2019 que deliberou submeter à Assembleia Municipal o pedido de autorização 
do Contrato de financiamento; 

Deliberado anular a deliberação tomada na reunião de câmara de 26-02-2019 que deliberou 
submeter à Assembleia Municipal o pedido de autorização do Contrato de Financiamento referido. 

3. Contrato de financiamento reembolsável - ID 204 - POSEUR-03-2012-FC-

000416 - Subsistema de AA de Sambade, concelho de Alfandega da Fé (2016) - 
95.201,46€ - Anulação da deliberação tomada na reunião de câmara de 26-02-
2019 que deliberou submeter à Assembleia Municipal o pedido de autorização 
do Contrato de financiamento reembolsável; 

Deliberado anular a deliberação tomada na reunião de câmara de 26-02-2019 que deliberou 
submeter à Assembleia Municipal o pedido de autorização do Contrato de Financiamento referido. 

4. Reclamação de Munícipe: construção de muro e churrasqueira em espaço 

público; 

Deliberado o seguinte: 
1. Proceder à remoção da churrasqueira pelos serviços municipais, uma vez que foi este órgão que 
aceitou a doação da churrasqueira para integração do domínio público. Foi ainda proposto guardar 
a churrasqueira para eventual uso no futuro parque infantil do Vale do Abade; 
2. Que seja dado conhecimento da deliberação da Reunião de Câmara à Administração do 
Condomínio, bem como à mandatária do Eng. Carlos Trigo e da Sra. Adriana Trigo. 

5- Terrenos Funzone – Informação; 
Tomado conhecimento da informação prestada pelo Senhor Presidente da Câmara, em regime de 
substituição. 

6- Aprovação da Minuta da Adenda ao protocolo celebrado entre Autoridade 

Nacional de Emergência e Protecção Civil, Câmara Municipal de Alfândega da 
Fé e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé; 

Deliberado aprovar a celebração da Adenda ao protocolo celebrado entre a Autoridade de 
Emergência e Protecção Civil, a Câmara Municipal de Alfândega da Fé e a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé, nos termos da minua apresentada, de modo a 
alterar o valor da remuneração e demais encargos relativamente aos membros que integram as 
IEP’s.  

7- Proposta de Alteração à Estrutura Orgânica do Município de Alfândega da 

Fé; 

Deliberado submeter a referida proposta de Alteração à Estrutura Orgânica à próxima sessão da 
Assembleia Municipal, para aprovação. 

8- Aprovação da Alteração ao Regulamento do Fundo Social de Apoio à 

Habitação; 

Deliberado submeter a alteração ao Regulamento referido à Assembleia Municipal, para aprovação, 
nos termos do disposto no artº 33º/1, k), da Lei 75/2013, de 12 de Setembro. 
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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

9- Aprovação da Alteração ao Regulamento de Atribuição do Cartão Municipal 

Sénior; 

Deliberado submeter a alteração ao Regulamento referido à Assembleia Municipal, para aprovação, 
nos termos do disposto no artº 33º/1, k), da Lei 75/2013, de 12 de Setembro. 

10- Aprovação de minuta da Comunidade Intermunicipal – Terras de Trás-os-

Montes, relativamente ao “Concurso Público Internacional para o Fornecimento 
de Energia Elétrica e Gás Natural para as instalações dos municípios da CIM-
TTM; 

Deliberado aprovar a integração do Município num agrupamento de entidades adjudicantes 
composto pelos Municípios de Municípios de Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, 
Mirandela, Mogadouro, Vimioso, Vinhais e Vila Flor e das respetivas Associações de Municípios, 
nomeadamente a Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana e da Associação de 
Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano, com vista ao procedimento de formação de 
um contrato de fornecimento de energia elétrica para as instalações alimentadas em Média Tensão, 
Baixa Tensão Especial e Baixa Tensão Normal, onde se inclui a Iluminação Publica, e gás natural, 
sendo o representante do Agrupamento de Entidades Adjudicantes a Associação de Municípios da 
Terra Quente Transmontana. Mais deliberou autorizar que, constituído o Agrupamento, este nomeie 
a Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana como sua mandatária e que lhe sejam 
delegadas as competências necessárias para promover e praticar todos os actos e procedimentos 
necessários com vista ao lançamento do concurso. 
Mais foi deliberado aprovar o texto e conteúdo do Protocolo para Constituição de Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes presente na RC. 

11- Setor de Gestão Urbanística - processo IapU.1/13 – ALT.243/19 - Aprovada 

a 1.ª alteração da Operação de Loteamento de titulada pelo Alvará n.º 1/2013, 
“Envolvente ao Recinto da Feira” - Alfândega da Fé, visando retirar a parcela 
com 132,4m2, que passou a integrar o loteamento urbano contíguo (titulado 
pelo Alvará n.º 1/2006) --- para RATIFICAÇÃO do despacho de urgência do 
Presidente da Câmara em regime de substituição (competência CM.10); 

Deliberado ratificar a decisão tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, em regime de 
substituição, através de despacho proferido em 19-09-2019, que aprovou a 1ª Alteração da 
Operação de Loteamento designada “Envolvente ao Recinto da Feira”. 

12- Setor de Gestão Urbanística - processo LE.10/19 – LOE.196/19 - Aprovação 

do projeto de arquitetura relativo ao pedido de licenciamento da obra de 
construção de um "Armazém Agrícola", sito na Quinta da Bendada - Alfândega 
da Fé, requerido por Zimbro - Sociedade Agrícola e Turismo, Lda. - para 
CONHECIMENTO (competência delegada no Presidente da Câmara em regime 
de substituição VU.03); 

Tomado conhecimento 

13- Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos identificado com o NIPG 6255/19. 
Deliberado atribuir ao requerente com o NIPG 6255/19 um apoio económico no montante de 
€300,00 para ajudar o requerente a fazer face às suas despesas mensais nos próximos meses. 

sandrac 


