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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 16 de janeiro de 2019 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador 

José Albano, aprovar a 1.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s, referente ao 

ano de 2019. - 1ª Alteração ao Orçamento e GOP´S 2019 

 

 -- A Câmara, nos termos da Lei, deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 03/01/2019. - 

Proposta para Atribuição de Fundos de Maneio – 2019 – Ratificação de 

Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido da requerente, nos 

termos da informação técnica. - Renovação de Licença de Estacionamento 

de Veículo Automóvel em Lugar Privativo, para o Ano 2019 - Ótica 

Celoricense, Lda. 

 

 -- Sendo que a informação apresentada, refere que a edificação foi construída 

antes de 1981, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a petição da 

requerente. - Certidão de Dispensa de Utilização - Maria de Lurdes Ribas 

do Nascimento Martins 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, deferindo o requerido, nos termos da informação 

técnica. - Requer Emissão de Certidão de Dispensa de Licença de 

Utilização – Ratificação de Despacho - José Alexandre Almeida Faria 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, a prorrogação do prazo de elaboração 

da Revisão do Plano Diretor Municipal até 13 de julho de 2020, data limite 

para a transposição das normas do PEPNSE para o PDM, ao abrigo dos 

números 6 e 7 do artigo 76º e do número 2 do artigo199º, ambos do Decreto-

Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, conjugados com o número 1 do artigo 78º da 

Lei nº 31/2014, de 30 de maio, na redação da Lei n.º 74/2017, de 16 de 

agosto, conforme consta na informação técnica anexa a esta ata. - 

Elaboração da Revisão do Plano Diretor Municipal - Prorrogação do 

Prazo 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da reparação 

do dano causado na máquina de lavar, do Sr.º Artur Agostinho Pinto Osório, 

proprietário do Bar Rocha, no montante de 80,00€, conforme orçamento 

apresentado. - Reclamação de Artur Agostinho Pinto Osório 

 

 -- Face ao exposto e considerando o número de bolsas a atribuir, no presente 

ano letivo, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir oito bolsas de 

estudo aos alunos constantes da lista anexa à informação interna, processos 

a) a h), desde a data de abertura de aviso. - Bolsas de Estudo para o Ano 

Letivo 2018/2019 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos a favor do Senhor 

Presidente da Câmara e do Senhor Vereador António Silva, duas abstenções 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos aprovar a proposta 

apresentada, com a atribuição dos pelouros de Desporto e Juventude e Apoio 

às Freguesias. - Fixação de Vereador nos Termos do N.º 2, do Art.º 58.º, 

da Lei N.º 169/99 de 18/09, na sua Atual Redação 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada, 

manifestando interesse no desenvolvimento de um CLDS-4G no concelho de 

Celorico da Beira, e conforme disposto no n.º1 do art.º 10.º da Portaria n.º 

229/2018, de 14 de agosto, designar como entidade coordenadora local da 
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parceria (ECLP) a Associação Lageosense de Solidariedade Social, NIPC: 

501423940, entidade de direito privado sem fins lucrativos. Mais deliberou, 

nos termos do n.º3 do art.º 2.º da supracita Portaria, proceder-se à 

comunicação da deliberação da Câmara ao Instituto da Segurança Social I.P., 

nos prazos previstos na Lei. - Manifestação de Interesse da Câmara 

Municipal no Desenvolvimento de um Contrato Local de 

Desenvolvimento Social (CLDS-4G) 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto da ordem de 

trabalhos. - Proposta de Parecer sobre a Transferência de Competências 

para os Órgãos Municipais no Ano de 2019, Relativo ao Decreto-Lei 

N.º98/2018, de 27 de novembro, que Regula o Domínio da Autorização de 

Exploração das Modalidades Afins de Jogos de Fortuna ou Azar 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto da ordem de 

trabalhos. - Proposta de Parecer sobre a Transferência de Competências 

para os Órgãos Municipais no Ano de 2019, Relativo ao Decreto-Lei 

N.º97/2018, de 27 de novembro, que Regula o Domínio da Gestão de 

Praias Marítimas, Praias Fluviais e Lacustres 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções, 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos rejeitar no ano de 2019 

a transferência de competências do Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de 

novembro, baseada no facto de existirem incertezas relativamente ao 

conjunto das implicações financeiras, humanas e organizacionais que 

resultarão deste processo. Mais deliberou, submeter a proposta apresentada 

para aprovação da Assembleia Municipal. - Proposta de Parecer sobre a 

Transferência de Competências para os Órgãos Municipais no Ano de 

2019, Relativo ao Decreto-Lei N.º100/2018, de 28 de novembro, que 

Regula o Domínio das Vias de Comunicação 
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 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções, 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, no sentido de rejeitar, 

no ano de 2019 a transferência de competências do Decreto-Lei n.º 105/2018, 

de 29 de novembro, baseada no facto de existirem incertezas relativamente 

ao conjunto das implicações financeiras, humanas e organizacionais que 

resultarão deste processo. Mais deliberou, submeter a proposta apresentada 

para aprovação da Assembleia Municipal. - Proposta de Parecer sobre a 

Transferência de Competências para os Órgãos Municipais no Ano de 

2019, Relativo ao Decreto-Lei N.º105/2018, de 29 de novembro, que 

Regula o Domínio da Habitação 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções, 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, no sentido de rejeitar, 

no ano de 2019 a transferência de competências do Decreto-Lei n.º 104/2018, 

de 29 de novembro, baseada no facto de existirem incertezas relativamente 

ao conjunto das implicações financeiras, humanas e organizacionais que 

resultarão deste processo. Mais deliberou, submeter a proposta apresentada 

para aprovação da Assembleia Municipal. - Proposta de Parecer sobre a 

Transferência de Competências para os Órgãos Municipais no Ano de 

2019, Relativo ao Decreto-Lei N.º104/2018, de 29 de novembro, que 

Regula os Domínios do Espaço do Cidadão, Loja do Cidadão, Gabinete 

de Apoio ao Emigrante e Centros Locais de Apoio e Integração de 

Migrantes 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto da ordem de 

trabalhos. - Proposta de Parecer sobre a Transferência de Competências 

para os Órgãos Municipais no Ano de 2019, Relativo ao Decreto-Lei N.º 

106/2018, de 29 de novembro, que Regula o Domínio do Património 

Imobiliário Público 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções, 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, no sentido de rejeitar, 
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no ano de 2019 a transferência de competências do Decreto-Lei n.º 107/2018, 

de 29 de novembro, baseada no facto de existirem incertezas relativamente 

ao conjunto das implicações financeiras, humanas e organizacionais que 

resultarão deste processo. Mais deliberou, submeter a proposta apresentada 

para aprovação da Assembleia Municipal. - Proposta de Parecer sobre a 

Transferência de Competências para os Órgãos Municipais no Ano de 

2019, Relativo ao Decreto-Lei N.º107/2018, de 29 de novembro, que 

Regula o Domínio do Estacionamento Público 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções, 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, no sentido de rejeitar, 

no ano de 2019 a transferência de competências do Decreto-Lei n.º 103/2018, 

de 29 de novembro, baseada no facto de existirem incertezas relativamente 

ao conjunto das implicações financeiras, humanas e organizacionais que 

resultarão deste processo. Mais deliberou, submeter a proposta apresentada 

para aprovação da Assembleia Municipal. - Proposta de Parecer sobre a 

Transferência de Competências para os Órgãos Municipais no Ano de 

2019, Relativo ao Decreto-Lei N.º103/, de 29 de novembro, que Regula o 

Domínio do Apoio às Equipas de Intervenção Permanente das 

Associações de Bombeiros Voluntários 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções, 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, no sentido de rejeitar, 

no ano de 2019 a transferência de competências do Decreto-Lei n.º 101/2018, 

de 29 de novembro, baseada no facto de existirem incertezas relativamente 

ao conjunto das implicações financeiras, humanas e organizacionais que 

resultarão deste processo. Mais deliberou, submeter a proposta apresentada 

para aprovação da Assembleia Municipal. - Proposta de Parecer sobre a 

Transferência de Competências para os Órgãos Municipais no Ano de 

2019, Relativo ao Decreto-Lei N.º 101/2018, de 29 de novembro, que 

Regula o Domínio da Justiça 
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 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções, 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, dar o seu acordo para 

que a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, no ano de 

2019, decida sobre a transferência de competências do Decreto-Lei n.º 

103/2018, de 29 de novembro, no domínio das atribuições que lhe são 

próprias. - Proposta de Parecer sobre a Transferência de Competências 

para os Órgãos das Entidades Intermunicipais no Ano 2019, Relativo ao 

Decreto-Lei N.º 103/2018, de 29 de novembro, que Regula o Domínio da 

Definição da Rede de Quartéis de Bombeiros Voluntários e Elaboração 

de Programas de Apoio às Corporações de Bombeiros Voluntários 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções, 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, dar o seu acordo para 

que a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, no ano de 

2019, decida sobre a transferência de competências do Decreto-Lei n.º 

101/2018, de 29 de novembro, no domínio das atribuições que lhe são 

próprias. - Proposta de Parecer sobre a Transferência de Competências 

para os Órgãos das Entidades Intermunicipais no Ano 2019, Relativo ao 

Decreto-Lei N.º 101/2018, de 29 de novembro, que Regula o Domínio da 

Justiça 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções, 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, dar o seu acordo para 

que a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, no ano de 

2019, decida sobre a transferência de competências do Decreto-Lei n.º 

102/2018, de 29 de novembro, no domínio das atribuições que lhe são 

próprias. - Proposta de Parecer sobre a Transferência de Competências 

para os Órgãos das Entidades Intermunicipais no Ano 2019, Relativo ao 

Decreto-Lei N.º 102/2018, de 29 de novembro, que Regula o Domínio dos 

Projetos Financiados por Fundos Europeus e Programas de Captação de 

Investimento 
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 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções, 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, dar o seu acordo para 

que a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, no ano de 

2019, decida sobre a transferência de competências do Decreto-Lei n.º 

99/2018, de 28 de novembro, no domínio das atribuições que lhe são 

próprias. - Proposta de Parecer sobre a Transferência de Competências 

para os Órgãos das Entidades Intermunicipais no Ano 2019, Relativo ao 

Decreto-Lei N.º 99/2018, de 29 de novembro, que Regula o Domínio da 

Promoção Turística Interna Sub-Regional 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento da Feira de 

Artesanato e Produtos Regionais e Tradicionais, inserida na Feira do Queijo 

2019 de Celorico da Beira. - Feira do Queijo - Regulamento da Feira de 

Artesanato, Produtos Regionais e Tradicionais 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, datado de 04/01/2019. - Passeio Todo o Terreno – 

Ratificação de Despacho 


