RESUMO DAS DELIBERAÇÕES
Reunião Ordinária de Câmara de 19 de junho de 2019

 A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara e do Senhor Vereador Bruno Almeida e dois votos contra dos Senhores
Vereadores José Albano Marques e Júlio Santos, aprovar os documentos
supramencionados e submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal, nos
termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/9.
Verificando-se um empate, o Senhor Presidente da Câmara, usando o voto de
qualidade, nos termos do n.º 2, do artigo 54.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação, desempatou, votando a favor. - 2ª Revisão ao
Orçamento e GOP‘S 2019

 A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos
Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, aprovar o contrato programa a
celebrar entre a Comissão de Melhoramentos da Carrapichana e o Município de
Celorico da Beira, nos termos do PAA, cujo apoio financeiro será no montante de
1.500,00€. - PAA - Área de Atividades - Comissão de Melhoramentos da
Carrapichana

 A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do
Senhor Vereador Júlio Santos, aprovar a prorrogação de prazo de execução da
1

empreitada “Reconstrução e Ampliação da Escola EB1 de Santa Luzia – Escola
de Acolhimento”, pelo espaço temporal de quarenta e cinco dias, passando a data
de conclusão da empreitada para dezasseis de agosto de dois mil e dezanove. Empreitada "Reconstrução e Ampliação da Escola EB1 de Santa Luzia Escola de Acolhimento" - Prorrogação de Prazo de Execução

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar que a Travessa do Pelourinho
passe a ter dois sentidos de trânsito.

Mais deliberou, aprovar a colocação de

um sinal B2 – STOP no entroncamento da Travessa do Pelourinho com a Rua
Direita. - Acesso ao Quintal por Via de Sentido Proibido - Maria Fernanda
Marta da Silva Paulino

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação de um lugar de
estacionamento público situado no Largo da Parreira, em Celorico da Beira, a fim
de ser colocada uma esplanada com a área de 16m2, com 2 mesas, 8 cadeiras e
um guarda-sol, desde maio até setembro. - Pedido de Licenciamento de
Ocupação de Espaço Público com Esplanada para os Meses de maio a
setembro do Ano 2019, Ocupando um Lugar de Estacionamento Público Manuel José Morais dos Santos

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação de espaço público
com esplanada e com estrado, com a área total de 19,94m 2, ocupando 1,5 de
estacionamentos públicos situados na Rua Sacadura Cabral, junto ao Nº 25, em
Celorico da Beira, para os meses de julho a setembro. - Licenciamento de
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Ocupação de Espaço Público com Esplanada Aberta, com Estrado - Raquel
Pereira Simões

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público,
para a atuação das marchas escolares, na Praça da República e corte de estrada,
no dia 22 de junho, na Av. da Corredoura, Rua da Escola, Rua Barroco D’El Rei,
Rua Sacadura Cabral, Praça da República e Rua Bombeiros Voluntários, para o
desfile dos marchantes. - Marchas Escolares Infantis - Agrupamento de
Escolas de Celorico da Beira

 Nos termos da lei, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do
Senhor Presidente da Câmara, a autorizar a ocupação do espaço público para a
realização da Festa de Santo António, em Aldeia Rica, nos dias 15 e 16 de junho
de 2019. - Pedido de Autorização para Ocupação do Espaço Público para a
Realização da Festa de Santo António, em Aldeia Rica - Ratificação de
Despacho

 A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos a favor, uma abstenção do
Senhor Vereador José Albano e um voto contra do Senhor Vereador Júlio Santos,
aprovar a realização de contrato de arrendamento do imóvel denominado “Creche
Jardim Infantil O Moinho”, entre o Município de Celorico da Beira e a Associação
de Melhoramentos Cultural Desportiva e Recreativa do Concelho de Celorico da
Beira, constando do contrato todas as obrigações aprovadas. - Contrato de
Arrendamento do Prédio Urbano Nº 00541/931217 Denominado "Creche
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Jardim Infantil o Moinho" à Associação de Melhoramentos Cultural
Desportiva e Recreativa do Concelho de Celorico da Beira

 Nos termos da lei, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do
Senhor Presidente da Câmara, relativo ao protocolo a estabelecer entre a
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira e o
Município de Celorico da Beira.

Mais deliberou que o número 1 do artigo 2º

deste protocolo passe a ter a seguinte redação: “O Município atribui uma
comparticipação anual, a pagar até 30 de maio, de valor igual ao dos seguros das
viaturas do segundo outorgante, mediante apresentação atempada de fatura
proforma ou outro documento que a possa legitimamente substituir, reservando o
direito à corporação de, atempadamente optar por solução mais económica.” Protocolo entre Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Celorico da Beira e Município de Celorico da Beira - Ratificação de
Despacho

 A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção, do
Senhor Vereador José Albano, no sentido da não aceitação das competências no
ano de 2019 previstas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro,
fundamentada no facto de não estarem reunidas as condições necessárias para
acomodar as 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,
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Relativo ao Decreto-Lei Nº 21/2019, de 30 de janeiro, que Regula o Domínio
da Educação

 A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção, do
Senhor Vereador 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 21/2019, de 30 de janeiro, no
domínio das atribuições que lhe são próprias. Mais

deliberou,

submeter

a

proposta apresentada para aprovação da Assembleia Municipal. - Proposta de
Parecer sobre a Transferência de Competências para os Órgãos das
Entidades Intermunicipais no Ano de 2019, Relativo ao Decreto-Lei Nº
21/2019, de 30 de janeiro, que Regula o Domínio da Educação

 A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção, do
Senhor Vereador José Albano no sentido da não aceitação das competências no
ano de 2019 previstas no Decreto-Lei n.º 58/2019, de 28 de maio, fundamentada
no facto de não estarem reunidas as condições necessárias para acomodar as
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 Nº 58/2019, de 28 de maio, que Regula o Domínio do Serviço
Público de Transportes em Vias Navegáveis Interiores
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 A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção, do
Senhor Vereador 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 58/2019, de 28 de maio, no
domínio das atribuições que lhe são próprias. Mais deliberou, submeter a
proposta apresentada para aprovação da Assembleia Municipal. - Proposta de
Parecer sobre a Transferência de Competências para os Órgãos das
Entidades Intermunicipais no Ano de 2019, Relativo ao Decreto-Lei Nº
58/2019, de 28 de maio, que Regula o Domínio do Serviço Público de
Transportes em Vias Navegáveis Interiores

 A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção, do
Senhor Vereador José Albano, no sentido da não aceitação das competências no
ano de 2019 previstas no Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, fundamentada
no facto de não estarem reunidas as condições necessárias para acomodar as
implicações financeiras, humanas e organizacionais que resultarão do processo
de transferência de competências. 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 Nº 72/2019, de 28 de maio, que Regula o
Domínio das Áreas Portuárias

 A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção, do
Senhor Vereador José Albano, no sentido de:
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A) Autorizar o lançamento de um procedimento para a “Celebração de contrato
de gestão de eficiência energética ao abrigo do disposto do Decreto-Lei nº
29/2011, de 28 de fevereiro, para Implementação de Medidas de Eficiência
Energética na Iluminação Pública no Concelho de Celorico da Beira.
B) Aprovar o Estudo Técnico Económico – Plano de Racionalização Energética.
C) Autorizar o Programa de Concurso, Caderno de Encargos, Estudo Técnico
Económico.
D) Aprovar o nome das 5 empresas de Serviços Energéticos (ESSE) a ser
convidadas para o concurso, a saber:
SCSE – Sociedade Comercial de Soluções Energéticas e Combustíveis Lda
ISETE – Inovação Soluções Económicas Tecnológicas Ecológicas
Helenos, SA
Instituto Eletrotécnico Português
HEN, Serviços Energéticos, Lda
E) Autorizar a designação do Júri do Concurso, tendo o mesmo a seguinte
constituição:
Presidente: José Manuel Teixeira Tavares.
1º Vogal Efetivo: Elisabete Católico Figueiredo.
2º Vogal Efetivo: Delfina Maria Gil Fonseca.
1º Vogal Suplente: Cristina Alexandra Freire Martins.
2º Vogal Suplente: Hermínia Paula Viegas Paixão.
F) Autorizar que seja delegado no Júri do Concurso a competência para a
condução de todo o procedimento, nomeadamente para aprestação de
esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do
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procedimento, proceder à retificação de erros e omissões do caderno de
encargos identificados pelos interessados e suspender o prazo fixado para a
apresentação de propostas, prorrogar o prazo fixado para apresentação das
propostas, notificar os interessados da resposta e eventuais pedidos de inspeção
ou visita a locais ou equipamentos, a classificação e desclassificação de
documentos da proposta, a avaliação das propostas iniciais e das propostas
finais, a elaboração dos respetivos relatórios de análise, a realização da
audiência prévia dos interessados e a condução das negociações. Mais
deliberou, submeter a proposta apresentada para aprovação da Assembleia
Municipal. - Aprovação do Estudo Técnico Económico - Lançamento de
Novo Procedimento para a "Celebração de Contrato de Gestão de Eficiência
Energética ao Abrigo do Disposto do Decreto-Lei Nº 29/2011, de 28 de
fevereiro, para Implementação de Medidas de Eficiência Energética na
Iluminação Pública no Concelho de Celorico da Beira

 A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 200€, ao
Sporting Clube Celoricense, para comparticipação na deslocação dos veteranos a
Meaux (França), nos dias 14, 15 e 16 de junho de 2019. - Pedido de Apoio

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a criação de um fundo monetário
no valor de 6.500€, nos termos da informação técnica, tendo como responsável
pela sua movimentação o Técnico do Gabinete de Desporto, Ricardo Pinto. Férias Desportivas
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