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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária da Assembleia de 01 de fevereiro de 2019 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte e um votos a favor e 

nove abstenções, 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. - Proposta de Parecer sobre 

a Transferência de Competências para os Órgãos Municipais no Ano de 

2019, Relativo ao Decreto-Lei Nº 100/2018, de 28 de novembro, que 

Regula o Domínio das Vias de Comunicação 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte e um votos a favor e 

nove abstenções, 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. - 

Proposta de Parecer sobre a Transferência de Competências para os 

Órgãos Municipais no Ano de 2019, Relativo ao Decreto-Lei Nº 105/2018, 

de 29 de novembro, que Regula o Domínio da Habitação 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte e um votos a favor e nove 

abstenções, 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. - Proposta de Parecer sobre a 

Transferência de Competências para os Órgãos Municipais no Ano de 2019, 

Relativo ao Decreto-Lei Nº 104/2018, de 29 de novembro, que Regula o Domínio 
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do Espaço do Cidadão, Loja do Cidadão, Gabinete de Apoio ao Emigrante e 

Centros Locais de Apoio e Integração de Migrantes. 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte e um votos a favor e 

nove abstenções, no sentido de rejeitar, 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. - 

Proposta de Parecer sobre a Transferência de Competências para os Órgãos 

Municipais no Ano de 2019, Relativo ao Decreto-Lei Nº 107/2018, de 29 de 

novembro, que Regula o Domínio do Estacionamento Público. 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte e um votos a favor e nove 

abstenções, 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. - Proposta de Parecer sobre a 

Transferência de Competências para os Órgãos Municipais no Ano de 2019, 

Relativo ao Decreto-Lei Nº 103/2018, de 29 de novembro, que Regula o Domínio 

do Apoio às Equipas de Intervenção Permanente das Associações de 

Bombeiros Voluntários. 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte e um votos a favor e nove 

abstenções, 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. - Proposta de Parecer sobre a 

Transferência de Competências para os Órgãos Municipais no Ano de 2019, 

Relativo ao Decreto-Lei Nº 101/2018, de 29 de novembro, que Regula o Domínio 

da Justiça. 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) que suporta a Operação de 

Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) 

do Centro Urbano de Celorico da Beira. - Programa Estratégico de Reabilitação 

Urbana (PERU) que Suporta a Operação de Reabilitação Urbana (ORU) 
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Sistemática para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Urbano de 

Celorico da Beira. 

 

 -- A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com vinte e dois votos a favor e 

nove abstenções, conceder a suspensão do mandato pelo período requerido, 

ao Senhor Deputado João Manuel Gaspar de Andrade. - Suspensão do 

Mandato do Senhor Deputado João Manuel Gaspar de Andrade. 

 


