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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 20 de março de 2019 

 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, 

do Senhor Vereador José Albano rejeitar no ano de 2019 a transferência de 

competências do Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro, fundamentada 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 2019, Relativo ao Decreto-Lei N. 

22/2019, de 30 de janeiro, que Regula o Domínio da Cultura 

 

 -- 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 20/2019, de 30 de janeiro, 

fundamentada 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 2019, Relativo ao 
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Decreto-Lei N. 20/2019, de 30 de janeiro, que Regula o Domínio de 

Proteção e Saúde Animal e de Segurança dos Alimentos 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e dois votos contra, 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos aprovar a atualização 

de tarifário para abastecimento de água, de saneamento e RSU´s, a aplicar 

no ano de 2019, com entrada em vigor em abril de 2019. - Ciclo Anual de 

Revisão Tarifária 2019 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do passeio 

Todo-Terreno Turístico/Fotográfico, nos dias 30 e 31 de março de 2019, 

ficando a requerente condicionada à entrega da documentação em falta no 

Município. - Pedido de Licença para Passeio Todo - Terreno 

Turístico/Fotográfico - Associação dos funcionários do Estabelecimento 

Prisional da Guarda - Fernando Marques 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Comodato, a 

estabelecer entre a Associação Juvenil os Bazófias e o Município de Celorico 

da Beira, relativo à cedência das instalações da Escola Primária de Vale de 

Azares, pelo prazo de 15 anos. - Pedido de Cedência do Edifício Escolar 

de Vale de Azares 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da caminhada 

integrada no programa do Festival do Requeijão, no dia 24 de março de 2019, 



3 

 

com início às 09:00h. - Pedido de Autorização para Realização de 

Caminhada 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência do Mini Autocarro 

aos Veteranos Sporting Celoricense, entre os dias 14 a 17 de junho, com 

destino a Meaux (França), para a participação num torneio de Futebol de 11. - 

Cedência de Autocarro 

 


