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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 18 de setembro de 2019 

 

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

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos aplicar as taxas de IMI 

de 0,8% para prédios rústicos e de 0,4% para prédios urbanos, para o ano de 

2019. Foi ainda deliberado, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, 

a proposta em referência do acordo com o estipulado na alínea c), do n.º 1, 

do art.º 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - Proposta de Fixação 

da Taxa de IMI para 2019. 

 Nos termos do n.º 1, do art.º 18º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e da 

alínea ccc), do n.º 1, do art.º 33º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e dois 

votos contra, dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos aprovar o 

lançamento da taxa máxima da derrama de 1,5%, a incidir sobre o lucro 

tributável das empresas em 2019 e submetê-la à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea d), do n.º 1, do art.º 25º, do anexo I, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro. - Proposta de Fixação da Taxa da Derrama 

para 2020. 
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 Nos termos da alínea b), do n.º 3, do art.º 106º, da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

fevereiro e da alínea ccc), do n.º 1, do art.º 33.º, do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a 

proposta de 0,25%, relativa à Taxa Municipal de Direitos de Passagem, para 

o ano de 2020 e submete-la à aprovação da Assembleia Municipal nos 

termos da alínea c), do n.º 1, do art.º 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. - Proposta de Fixação da Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem para 2020. 

 Nos termos do n.º1, do art.º 26º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e da 

alínea ccc), do n.º 1, do art.º 33º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e dois 

votos contra, dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos aprovar a 

taxa da participação variável no IRS de 4% para o ano de 2020. Mais 

deliberou, remeter esta proposta à aprovação da Assembleia Municipal nos 

termos da alínea c), do n.º 1, do art.º 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. - Proposta de Fixação da Participação Variável de IRS 

para 2020 

  A Câmara deliberou, por maioria, com quatro 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 2020, 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. Mais deliberou, 

submeter a proposta apresentada para aprovação da Assembleia Municipal - 
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Proposta de Parecer Sobre a Transferência de Competências para os 

Órgãos das Entidades Intermunicipais no Ano 2020, 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 maioria, com três votos a favor e uma abstenção, do 

Senhor Vereador José Albano e um voto contra do Senhor Vereador Júlio 

Santos rejeitar no ano de 2020 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 2020, Relativo ao Decreto-Lei N.º 100/2018, de 28 

de Novembro, que Regula o Domínio das Vias de Comunicação. 

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

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

no ano de 2020 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 
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Municipais no Ano de 2020, Relativo ao Decreto-Lei N.º 105/2018, de 29 

de Novembro, que Regula o Domínio da Justiça. 

 A Câmara deliberou, por maioria, com quatro 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 2020, 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. 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 2020, Relativo ao 

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

Justiça. 

 A Câmara deliberou, por maioria, com quatro 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 2020, 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. 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 2020, 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 dois votos contra, 

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

no ano de 2020 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 2020, Relativo ao Decreto-Lei N.º 103/2018, 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 quatro 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 2020, 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. 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 2020, 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. 
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  A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e dois votos contra, 

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

no ano de 2020 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 2020, Relativo ao Decreto-Lei N.º 104/2018, de 29 de 

Novembro, que Regula os Domínios do Espaço Cidadão, Loja do 

Cidadão, Gabinete de Apoio ao Emigrante e Centros Locais de Apoio e 

Integração de Migrantes. 

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

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

no ano de 2020 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 2020, Relativo ao Decreto-Lei N.º 105/2018, de 29 de 

Novembro, que Regula o Domínio da Habitação. 
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  A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e dois votos contra, 

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

no ano de 2020 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 2020, Relativo ao Decreto-Lei N.º 107/2018, de 29 de 

Novembro, que Regula o Domínio do Estacionamento Público. 

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

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

no ano de 2020 a transferência de competências do Decreto-Lei n.º 20/2019, 

de 30 de janeiro, 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 2020, 

Relativo ao Decreto-Lei N.º 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 duas abstenções, 

do Senhor Vereador José Albano e Júlio Santos, no sentido da não aceitação 

das competências no ano de 2020 previstas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 
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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 2020, Relativo ao Decreto-Lei N.º 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 2020, 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 2020, Relativo ao Decreto-Lei N.º 

21/2019, de 30 De Janeiro, que Regula o Domínio da Educação. 

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

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

no ano de 2020 a transferência de competências do Decreto-Lei n.º 22/2019, 

de 30 de janeiro, 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 
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Transferência de Competências Para os Órgãos Municipais no Ano 

2020, Relativo ao Decreto-Lei N.º 22/2019, de 30 De Janeiro, que Regula 

o Domínio da Cultura. 

 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 2020 previstas no Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril, 

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 2020, 

Relativo ao Decreto-Lei N.º 58/2019, de 30 de Abril, que Regula o 

Domínio do Serviço Público de Transportes em Vias Navegáveis 

Interiores. 

  A Câmara deliberou, por unanimidade, dar o seu acordo para que a 

Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, no ano de 2020, 

decida sobre a transferência de competências do Decreto-Lei n.º 58/2019, de 

30 de abril, 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 2020, Relativo ao Decreto-

Lei N.º 58/2019, de 30 De Abril, 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 duas abstenções, 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, no sentido da não 

aceitação das competências no ano de 2020 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 2020, 

Relativo ao Decreto-Lei N.º 72/2019, de 28 de Maio, que Regula o 

Domínio das Áreas Portuárias 

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

Júlio Manuel dos Santos, aprovar o Protocolo de Cooperação a estabelecer 

entre o Município de Celorico da Beira e a Associação Lageosense de 

Solidariedade Social. - Protocolo Entre o Município de Celorico da Beira e 

Associação Lageosense de Solidariedade Social". 

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

Júlio Santos, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado 

de 06/09/2019. - Passeio de Motorizadas - Ratificação De Despacho - 

Associação de Solidariedade do Cadafaz. 

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

Júlio Santos, retificar a tomada de conhecimento do despacho 14/2019, de 

28/05/2019, em reunião de executivo de 05/06/2019, passando a deliberar 
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nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 12.º da Lei n.º 58/2019, de 8 de 

agosto, designar a Dr.ª Joana Félix como Encarregada de Proteção de Dados 

do Município de Celorico da Beira. - Regulamento Geral de Proteção de 

Dados - Retificação da Nomeação da Encarregada de Proteção de 

Dados. 

  A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Júlio 

Santos, proceder ao pagamento da reparação do dano causado no veículo 

automóvel, propriedade da Senhora Maria Ondina Laranjo, no montante de 

578,88€, à Carglass, conforme orçamento apresentado, para posteriormente 

solicitar o reembolso à companhia de seguros do Município. - Ocorrência 

Quebra de Vidro da Viatura 80-78-Lx - Opel Astra - Pertencente à 

Senhora Maria Ondina Laranjo. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a bonificação de taxa e tarifa 

de saneamento, assim como, a isenção de pagamento de tarifa de 1ª 

colocação de contador requerido pelo munícipe, nos termos da informação 

técnica. - Bonificação de Água/Isenção de Tarifa de 1.º Ligação de 

Contador. 

 Nos termos da informação, a Câmara deliberou, por unanimidade, assegurar 

o pagamento do passe escolar à aluna mencionada na presente informação. - 

Ação Social Escolar - Transportes Escolares - 1º Ciclo. 

  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências do Serviço Público de 
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Transporte de Passageiros. Mais deliberou, remeter o mesmo à aprovação da 

Assembleia Municipal. - Adenda ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências do Serviço Público de Transporte de 

Passageiros. – Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela 

– CIMBSE. 

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

trabalhos, por forma a ser analisada a sua viabilidade. - Recuperação do 

Material Danificado - Grupo Cultural dos Amigos de São Pedro. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor 

de 300€, à Escola Desportiva de Celorico da Beira, por forma a custear as 

despesas inerentes à participação da atleta, Mariana Veloso, no Campeonato 

Mundial de Karaté Shotokan da WSKA – World Shotokan Karaté-Do 

Association, entre os dias 20 e 22 de setembro de 2019, em Odivelas. - 

Subsídio - Mestre César Olival. 

 A Câmara tomou conhecimento e deliberou remeter o mesmo à Assembleia 

Municipal para conhecimento, conforme o disposto na alínea d), do n.º 2, do 

art.º 77.º, da Lei das Finanças Locais. - Relatório do Auditor Externo - 1.º 

Semestre 2019. 


