RESUMO DAS DELIBERAÇÕES
Reunião Ordinária de Câmara de 19 de dezembro de 2018

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções,
dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, aprovar a 9.ª Alteração
ao Orçamento e GOP´s, referentes ao ano de 2018. - 9º Alteração ao
Orçamento e GOP´S 2018

 -- A Câmara tomou conhecimento da atualização da tabela de taxas e preços do
Município, de acordo com o índice de inflação referente ao ano anterior, que
segundo dados do INE se situa nos 0,96%. - Atualização da Tabela de
Taxas e Preços para 2019

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções,
dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, aprovar a minuta de
acordo de regularização de pagamento da dívida à empresa “Águas do Vale
do Tejo S.A., no valor global de 655.438,20€. Mais deliberou, remeter esta
proposta à aprovação da Assembleia Municipal. - Acordo de Pagamento de
Dívida com a Empresa "Águas do Vale do Tejo S.A."
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 -- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra
do Senhor Vereador José Albano, a anulação e regularização contabilística
das transferências correntes e de capitais atribuídos, descritos na lista dos
registos da contabilidade do Município. - Revogação de Apoios Atribuídos

 -- A Câmara tomou conhecimento, relativamente à Restituição de IMI aos
Parques Eólicos. - Restituição de IMI aos Parques Eólicos

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a família com alguns
equipamentos (móveis e eletrodomésticos) no valor dos 3.325,00€, referidos
nos orçamentos apresentados. - Incêndio em Barraca - Apoio para
Equipamento

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação do dia
21/03/2018, para que o valor aprovado de 5.539,00 € seja pago de forma
faseada ao empreiteiro que vai executar a obra. - Pedido de Apoio de
Auxilio para Obras - Revogação de Deliberação de 21-03-2018

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, substituir as três janelas de madeira,
por alumínio, à família identificada na informação técnica. - Casa Préfabricada - Pedido de Apoio - Janelas de Alumínio

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da requerente, nos
termos da informação técnica. - Renovação de Licença de Estacionamento
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de Veículo Automóvel em Lugar Privado - Associação de Melhoramentos
Cultural, Desportiva e Recreativa do Concelho de Celorico da Beira

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da requerente, nos
termos da informação técnica. - Renovação de Três Lugares de
Estacionamento Privado, para o Ano 2019 - Associação Lageosense de
Solidariedade Social

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, nos
termos da informação técnica. - Renovação para o Ano 2019 de Dois
Lugares de Estacionamento Privado - Instituto S. Miguel - Casa de
Oliveira Matos

 -- Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade,
deferir a pretensão do requerente, devendo o mesmo proceder ao pagamento
da taxa municipal em vigor no ano de 2019. - Pedido de Renovação de
Cartão de Estacionamento de Residente para o Ano 2019 - José
Alexandre Cardoso do Nascimento

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor
Presidente da Câmara, datado de 06/12/2018. - Árvore de Natal dos
Bombeiros 2018-Cedência de Espaço – Ratificação - Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido dos requerentes, nos
termos da informação técnica. - Renovação de Licença de Estacionamento
de Veículo Automóvel em Lugar Privativo - Ivone Chaves Herdeiros

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão pretendida pelos
requerentes. - Emissão de Certidão de Compartes – Magão - Herdeiros de
Manuel Pinto Cardoso

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão pretendida pelos
requerentes. - Emissão de Certidão de Compartes - Moita Serrana Herdeiros de Manuel Pinto Cardoso

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão pretendida pelos
requerentes. - Emissão de Certidão de Compartes - Fonte Nova Herdeiros de Manuel Pinto Cardoso

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, anular/revogar o subsídio atribuído à
Associação de Solidariedade do Cadafaz, via PAA, na reunião de Câmara do
dia 20/06/2018, evitando desta forma, uma dupla atribuição para o mesmo
objeto, uma vez que o Município de Celorico da Beira obteve a aprovação de
apoios financeiros no âmbito da ADIRAM. - Proposta de Revogação de
Subsídio

4

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à anulação do subsídio
registado na contabilidade no valor de 16.143,75€. Mais deliberou, o
encaminhamento para o Gabinete Jurídico para assim formalizar o pedido de
reversão e restituição do valor de 16.143,75€ acrescido dos encargos que
possam advir e juros. Deliberou ainda, que o Departamento Jurídico
questione sobre eventuais ligações contratuais com empresas públicas e/ou
privadas em que o Município possa incorrer em responsabilidades advindas
da candidatura formalizada pela ACG. - Anulação/Reversão de Valores Associação Comercial da Guarda

 -- Relativamente ao licenciamento/renovação de publicidade, a Câmara,
deliberou por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Senhor
Vereador José Albano, aplicar apenas o artigo 104.º, do capítulo V, do
Regulamento e Tabelas de Taxas do Município de Celorico da Beira, ficando
sem efeito para o ano 2019, a aplicação do artigo 106.º do mesmo capítulo.
Mais foi deliberado, submeter este assunto à Assembleia Municipal. - Taxas
de Publicidade para o Ano 2019

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção
do Senhor Vereador José Albano, adquirir o prédio urbano – Art.º 635 da U.F.
de Celorico da Beira (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego, pelo
valor de 30.000€.Mais deliberou, nos termos da informação, conferir os
necessários poderes ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal para
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outorgar essas escrituras. - Aquisição de Prédio Urbano - Art. 635 da U.F
de Celorico da Beira (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção
do Senhor Vereador José Albano, adquirir o prédio urbano – Art.º 632 da U.F.
de Celorico da Beira (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego e
prédio rústico – Art.º 757 da U.F de Celorico da Beira (São Pedro e Santa
Maria) e Vila Boa do Mondego pelo valor de 40.000€. Mais

deliberou,

nos

termos da informação, conferir os necessários poderes ao Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal para outorgar essas escrituras. - Aquisição
de Prédio Urbano - Art. 632 da U.F. de Celorico da Beira (São Pedro e
Santa Maria) e Vila Boa do Mondego e Prédio Rústico - Art. 757 da U.F.
de Celorico da Beira (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção
do Senhor Vereador José Albano, aprovar a retificação da deliberação da
reunião de Câmara do dia 19 de setembro de 2018, propondo a alteração do
uso de Lote n.º 2, destinado a habitação, comércio e serviços, diversos
daquele que consta do registo predial. Sendo que a alteração consiste, nas
especificações da licença e do polígono que constitui em si próprio a Planta
Síntese deste Loteamento, tais como:
A tipologia dos lotes do Loteamento da Quinta dos Cedros:
Lote 1 – Piscina e Court de ténis;
Lote 2, 5 a 7 – Habitação, comércio e serviços;
Lote 3 e 4 – Equipamentos de utilização coletiva.
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Mais deliberou, conferir poderes ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara
Municipal para outorgar os atos notariais e registais necessários a tais fins. Alteração Loteamento Quinta dos Cedros - Retificação da Deliberação da
Reunião de Câmara do Dia 19/09/2018

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção
do Senhor Vereador José Albano, aprovar o Projeto de Execução, com vista à
submissão da candidatura, para a Alteração e Ampliação de Edifício e
Acessos ao Castelo de Celorico da Beira. - Candidatura ao Aviso N. Centro16-2018-03-Operações Enquadradas no PARU - Alteração e Ampliação
de Edifício e Acessos ao Castelo de Celorico da Beira - Aprovação de
Projeto de Execução

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução, com
vista à submissão da candidatura, para Requalificação dos Largos e
Arruamentos do Centro Histórico. - Candidatura ao Aviso N. Centro-162018-03-Operações Enquadradas no PARU Requalificação dos Largos e
Arruamentos do Centro Histórico - Aprovação de Projeto de Execução

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção
do Senhor Vereador José Albano, aprovar o Projeto de Execução, com vista à
submissão da candidatura, para a Reconstrução e Ampliação da Escola EB1
Lageosa do Mondego – Escola de Acolhimento. - Candidatura ao Aviso N.
Centro-73-2017-01-Investimneto no Ensino - Reconstrução e Ampliação
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da Escola EB1 Lageosa do Mondego - Escola de Acompanhamento Aprovação de Projeto de Execução

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra
do Senhor Vereador José Albano, aprovar o Anteprojeto, com vista à
submissão da candidatura, para Eficiência Energética na Iluminação Pública. Candidatura ao Aviso N. Centro 03-2017-52-Eficiência Energética na
Iluminação Pública - Aprovação de Anteprojeto

 -- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a conta
final da construção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais – Lote 1 –
Açores, que mereceu concordância por parte do adjudicatório. - Empreitada:
Construção de Seis Sistemas de Tratamento de Águas Residuais - Lote 1
– Açores

 -- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a conta
final da construção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais – Lote 2 –
Aldeia Rica I, que mereceu concordância por parte do adjudicatório. Empreitada: Construção de Seis Sistemas de Tratamento de Águas
Residuais - Lote 2 - Aldeia Rica I

 -- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a conta
final da construção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais – Lote 3 –
Aldeia Rica II, que mereceu concordância por parte do adjudicatório. 8

Empreitada: Construção de Seis Sistemas de Tratamento de Águas
Residuais - Lote 3 - Aldeia Rica II

 -- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a conta
final da construção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais – Lote 4 –
Baraçal, que mereceu concordância por parte do adjudicatório. - Empreitada:
Construção de Seis Sistemas de Tratamentos de Águas Residuais - Lote
4 – Baraçal

 -- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a conta
final da construção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais – Lote 5 –
Maçal do Chão, que mereceu concordância por parte do adjudicatório. Empreitada: Construção de Seis Sistemas de Tratamentos de Águas
Residuais - Lote 5 - Maçal do Chão

 -- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a conta
final da construção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais – Lote 6 –
Salgueirais, que mereceu concordância por parte do adjudicatório. Empreitada: Construção de Seis Sistemas de Tratamentos de Águas
Residuais - Lote 6 – Salgueirais

 -- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a conta
final da construção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais – Lote 1 –
Linhares da Beira, que mereceu concordância por parte do adjudicatório. 9

Empreitada: Construção de Três Sistemas de Tratamento de Água
Residuais - Lote 1 - Linhares da Beira

 -- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a conta
final da construção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais – Lote 2 –
Vide entre Vinhas, que mereceu concordância por parte do adjudicatório. Empreitada: Construção de Três Sistemas de Tratamentos de Águas
Residuais - Lote 2 - Vide Entre Vinhas

 -- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a conta
final da construção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais – Lote 3 –
Velosa, que mereceu concordância por parte do adjudicatório. - Empreitada:
Construção de Três Sistemas de Tratamentos de Águas Residuais - Lote
3 – Velosa

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da reparação
dos danos causados no veículo automóvel, propriedade da D.ª Maria de
Lurdes Marques da Silva Pena, no montante de 147,60€, conforme orçamento
anexo à informação. - Ocorrência de Danos em Viatura Táxi - Mercedes
Benz - 15-UZ-41, Pertence à D.ª Maria Marques da Silva Pena

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o corte temporário de
arruamentos junto à Praça de St.ª Maria em Celorico da Beira, para a
realização do evento “Feira à Moda Antiga”, devendo para o efeito os serviços
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administrativos darem cumprimento ao estipulado na informação técnica. Corte Temporário de Arruamentos Junto à Praça de ST.ª Maria - Celorico
da Beira

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de Estágio
Profissional, do Curso Profissional de Técnico de Turismo, a celebrar entre a
Escola Profissional de Trancoso e o Município de Celorico da Beira. Protocolo para Realização de Estágio Profissional

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor
Presidente da Câmara, datado de 12/12/2018. - Pedido de Licenças para
Realização de Caminhada e BTT – Ratificação

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração
entre o Município de Celorico da Beira e o Agrupamento de Escolas de
Celorico da Beira, no âmbito das atividades de Desporto Escolar, para o ano
letivo de 2018/2019. - "Protocolo de Colaboração entre o Município de
Celorico da Beira e o Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira”
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