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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária da Assembleia de 27 de setembro de 2019 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com catorze votos a favor, 

cinco abstenções e treze votos contra, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal. - Proposta de Fixação da Taxa de IMI para 2019 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezasseis votos a favor, 

três abstenções e treze votos contra, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal. - Proposta de Fixação da Taxa de Derrama para 2020 

 

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

apresentada pela Câmara Municipal. - Proposta de Fixação da Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem para 2020 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezasseis votos a favor, 

três abstenções e treze votos contra, aprovar a participação variável de IRS 

para o ano económico de 2020, conforme proposto pela Câmara Municipal. - 

Proposta de Fixação da Participação Variável do IRS para 2020 

 

 -- A Assembleia Municipal 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 

99/2018, de 28 de novembro, no domínio das atribuições que lhe são 

próprias. - Proposta de Parecer sobre a Transferência de Competências 

para os Órgãos das Entidades Intermunicipais no Ano 2020, Relativo ao 

Decreto-Lei Nº 99/2018, de 29 de novembro, que Regula o Domínio da 

Promoção Turística Interna Sub-Regional 
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 -- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte e um votos a favor e 

onze abstenções, aprovar a não aceitação 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. - 

Proposta de Parecer Sobre a Transferência de Competências para os 

Órgãos Municipais no Ano 2020, 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 

onze abstenções, aprovar a não aceitação no ano de 2020 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 2020, Relativo ao Decreto-Lei Nº 101/2018, de 

29 de novembro, que Regula o Domínio da Justiça 

 

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

e sete abstenções, 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. - Proposta de Parecer sobre a 

Transferência de Competências para os Órgãos das Entidades 

Intermunicipais no Ano 2020, Relativo ao Decreto-Lei Nº 101/2018, de 29 

de novembro, que Regula o Domínio da Justiça 

 

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

uma abstenção, 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 
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das atribuições que lhe são próprias. - Proposta de Parecer sobre a 

Transferência de Competências para os Órgãos das Entidades 

Intermunicipais no Ano 2020, Relativo ao Decreto-Lei Nº 102/2018, de 29 

de novembro, que Regula o Domínio dos Projetos Financiados por 

Fundos Europeus e Programas de Captação de Investimento 

 

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

três abstenções e seis votos contra, aprovar a não aceitação 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. - Proposta de Parecer sobre a Transferência de 

Competências para os Órgãos Municipais no Ano 2020, 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 trinta votos a favor e duas 

abstenções, 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. - Proposta de Parecer sobre a 

Transferência de Competências para os Órgãos das Entidades 

Intermunicipais no Ano 2020, Relativo ao Decreto-Lei Nº 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 

 

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

quatro abstenções e nove votos contra, aprovar a não aceitação 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 
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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 2020, Relativo ao 

Decreto-Lei Nº 104/2018, de 29 de novembro, que Regula os Domínios 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 dezoito votos a favor, 

quatro abstenções e dez votos contra, aprovar a não aceitação 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. - Proposta de Parecer sobre a Transferência de 

Competências para os Órgãos Municipais no Ano 2020, Relativo ao 

Decreto-Lei Nº 105/2018, de 29 de novembro, que Regula o Domínio da 

Habitação 

 

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

quatro abstenções e nove votos contra, aprovar a não aceitação 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. - Proposta de Parecer sobre a Transferência de 

Competências para os Órgãos Municipais no Ano 2020, 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 dezanove votos a favor, 

três abstenções e dez votos contra, aprovar a não aceitação no ano de 2020 

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 
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processo. - Proposta de Parecer sobre a Transferência de Competências 

para os Órgãos Municipais no Ano 2020, Relativo ao Decreto-Lei Nº 

20/2019, de 30 de janeiro, que Regula o Domínio de Proteção e Saúde 

Animal e de Segurança dos Alimentos 

 

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

abstenções e um voto contra, aprovar a não aceitação das competências no 

ano de 2020 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 2020, Relativo ao 

Decreto-Lei Nº 21/2019, de 30 de janeiro, que Regula o Domínio da 

Educação 

 

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

uma abstenção, 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. - Proposta de Parecer sobre a 

Transferência de Competências para os Órgãos das Entidades 

Intermunicipais no Ano 2020, Relativo ao Decreto-Lei Nº 21/2019, de 30 

de janeiro, que Regula o Domínio da Educação 

 

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

duas abstenções e dez votos contra, aprovar a não aceitação no ano de 2020 

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. - Proposta de Parecer sobre a Transferência de Competências 

para os Órgãos Municipais no Ano 2020, Relativo ao Decreto-Lei Nº 

22/2019, de 30 de janeiro, que Regula o Domínio da Cultura 
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 -- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte e três votos a favor 

e nove abstenções, aprovar a 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. - Proposta de Parecer sobre a Transferência de Competências 

para os Órgãos Municipais no Ano 2020, Relativo ao Decreto-Lei Nº 

58/2019, de 30 de abril, que Regula o Domínio do Serviço Público de 

Transporte em Vias Navegáveis Interiores 

 

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

e seis abstenções, 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. - Proposta de Parecer sobre a 

Transferência de Competências para os Órgãos das Entidades 

Intermunicipais no Ano 2020, Relativo ao Decreto-Lei Nº 58/2019, de 30 

de abril, que Regula o Domínio do Serviço Público de Transporte em 

Vias Navegáveis Interiores 

 

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

e nove abstenções, aprovar a 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. - Proposta de Parecer sobre a 

Transferência de Competências para os Órgãos Municipais no ANO 

2020, Relativo ao Decreto-Lei Nº 72/2019, de 28 de maio, que Regula o 

Domínio das Áreas Portuárias 
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 -- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Serviço 

Público de Transporte de Passageiros. - Adenda ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências do Serviço Público 

de Transporte de Passageiros 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações 

propostas ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Celorico 

da Beira. - Alteração do Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de 

Regulamento do Parque Industrial da A25. - Aprovação do Projeto de 

Regulamento da Operação de Loteamento "Parque Industrial A25", da 

Câmara Municipal de Celorico da Beira 

 

 -- De acordo com todos os membros presentes na Assembleia Muncipal foi 

designada a munícipe Maria de Jesus Granjal, para integrar a CPCJ – 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em substituição da munícipe 

Maria Angelina Veloso Marques Dias. - Designação de Novo Elemento para 

a CPCJ de Celorico da Beira 

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, eleger o Presidente da 

Junta de Freguesia de Vale de Azares, Filipe Guerra, para estar presente no 

XXIV Congresso da ANMP- Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

- Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia que Participará no 

XXIV Congresso da ANMP 

 


