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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária da Assembleia de 28 de junho de 2019 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezoito votos a favor e dez 

abstenções, aprovar a 2.ª Revisão ao Orçamento e GOP’s do ano de 2019. - 2ª 

Revisão ao Orçamento e GOP‘S 2019 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezoito votos a favor e dez 

abstenções, aprovar a 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. - Proposta de Parecer 

sobre a Transferência de Competências para os Órgãos Municipais no Ano de 

2019, Relativo ao Decreto-Lei Nº 21/2019, de 30 de janeiro, que Regula o 

Domínio da Educação 

 

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

abstenção, 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. - 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 
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 -- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezanove votos a favor e dez 

abstenções, aprovar a 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. - 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 Transporte em Vias Navegáveis Interiores 

 

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

abstenção, 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. - 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 

Transporte em Vias Navegáveis Interiores 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezanove votos a favor e dez 

abstenções, aprovar a 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. - Proposta de Parecer sobre a Transferência de Competências 
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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 Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezassete votos a favor e doze 

abstenções, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal. Mais deliberou aprovar a autorização para a repartição de encargos e 

respetiva assunção dos compromissos futuros, ao abrigo do disposto na alínea c), nº 

1, do Art. 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, relativamente ao presente 

procedimento, no montante de 4.255.520€ ( quatro milhões duzentos e cinquenta e 

cinco mil quinhentos e vinte euros), nos termos do disposto no nº 1 da Cláusula 6ª 

do Caderno de Encargos, em função das propostas a apresentar pelos concorrentes 

e dos respetivos prazos possíveis. - 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" 

 


