RESUMO DAS DELIBERAÇÕES
Reunião Ordinária de Câmara de 12 de fevereiro de 2020

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra,
do Senhor Vereador José Albano, 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. - 1.ª REVISÃO AO
ORÇAMENTO E GOP´S 2020
 -- Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade,
permitir a isenção do pagamento de passe até ao final do ano letivo, à aluna
constante da presente informação. - APOIO PARA PAGAMENTO DE PASSE
 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e dois votos contra
dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, aprovar a alteração de
localização do sinal C7 – Trânsito proibido a veículos ou conjunto de veículos
de comprimento superior a oito metros, e dos dois painéis adicionais com os
dizeres “EXCETO TRANSPORTES ESCOLARES” e “EXCETO CARGAS E
DESCARGAS” que se encontram colocados na Avenida Casas do Soeiro,
junto ao supermercado “Minipreço”, para a Avenida Casas do Soeiro, na
perpendicular ao entroncamento onde se situa o posto de transformação (Rua
da Igreja), no sentido descendente, aprovando-se a colocação da sinalização
apresentada na planta proposta, apenas a da Rua da Igreja (C7- Trânsito
proibido a veículos ou conjunto de veículos de comprimento superior a oito
metros), e a da Rua Quinta dos Cedros (C7- Trânsito proibido a veículos ou
conjunto de veículos de comprimento superior a oito metros, com painel
adicional “EXCETO CARGAS E DESCARGAS). Mais deliberou a não
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aprovação da planta de sinalização proposta de estacionamentos proibidos
(C15). - ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO SINAL C7, SITUADO JUNTO
AO MINIPREÇO PARA UM NOVO LOCAL JUNTO AO CRUZEIRO, EM
CASAS DO SOEIRO
 -- Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a alteração de posição de sinalização horizontal na rotunda Cova da
Areia de quem vem do lado da Ratoeira, junto ao entroncamento para a Rua
Chão

D`Ordem.

-

ALTERAÇÃO

DE

POSIÇÃO

DE

SINALIZAÇÃO

HORIZONTAL NA ROTUNDA COVA DA AREIA, DE QUEM VEM DO LADO
DA RATOEIRA, JUNTO AO ENTRONCAMENTO PARA A RUA CHÃO
D’ORDEM
 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, nos
termos da informação técnica. - LICENCIAMENTO PARA O ANO 2020 DE
DOIS LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVADO - Instituto S. Miguel Casa D. João de Oliveira Matos
 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação e o corte da via
pública, no dia 21/02/2020 para o Desfile de Carnaval 2020, pelo
Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira, nos termos descritos na
informação técnica. - AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA
PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FESTIVAS E OUTRAS Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira
 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e dois votos contra
dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, aprovar as propostas
constantes no relatório final. - RELATÓRIO FINAL RELATIVO À ANÁLISE
DAS

PROPOSTAS

APRESENTADAS

AO

PROCEDIMENTO

POR

CONSULTA PRÉVIA CPr01/2019-SF "CONTRATO DE GESTÃO DE
EFICIÊNCIA

ENERGÉTICA

A

CELEBRAR

PELO

MUNICÍPIO

DE
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CELORICO DA BEIRA, AO ABRIGO DO DISPOSTO NO DECRETO-LEI Nº
29/2011, DE 28 DE FEVEREIRO E NA PORTARIA 60/2013"
 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor
Presidente da Câmara, datado de 21/01/2020, deferindo o requerido, nos
termos da informação técnica. - REQUER CERTIDÃO DE DISPENSA DE
ALVARÁ

DE

LICENÇA

DE

AUTORIZAÇÃO

DE

UTILIZAÇÃO

-

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - Maria de Lurdes dos Santos Nobre
 - -- Sendo que a informação apresentada refere que a edificação terá sido
construída antes de 1981, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
petição do requerente. - CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENÇA DE
UTILIZAÇÃO - José Cardoso da Costa e Matilde Coelho da Costa Rafael
 -- Nos termos da informação técnica, foi deliberado, por unanimidade, emitir a
certidão pretendida pelos requerentes. - CERTIDÃO DE COMPARTES Herdeiros de Jerónimo dos Santos Veiga
 -- 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 2020, com entrada em vigor em fevereiro de 2020. - CICLO
ANUAL DE REVISÃO TARIFÁRIA 2020
 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções,
dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos proceder à Adenda ao
“Protocolo de Colaboração” estabelecido entre o Município de Celorico da
Beira e a SOGILUB pelo período de duração, até 31 de dezembro de 2020. ADENDA AO "PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO" SOGILUB
 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os cortes de arruamentos ao
trânsito, para a realização da Feira do Queijo 2020, devendo para o efeito os
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serviços administrativos darem cumprimento ao estipulado na informação
interna. - ENCERRAMENTO DE ARRUAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA
FEIRA DO QUEIJO
 -- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra
do Senhor Vereador José Albano, aprovar a minuta do Protocolo entre a
Optiria, Óptica Médica Unipessoal, Lda. e a Câmara Municipal de Celorico da
Beira, no sentido de proporcionar condições de serviços e descontos
especiais ao Executivo, Membros da Assembleia Municipal e Colaboradores
da Câmara Municipal de Celorico da Beira, bem como aos seus familiares
diretos. - PROTOCOLO OPTICALIA/CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO
DA BEIRA
 -- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Júlio
Santos, aprovar a Adenda ao Protocolo para execução do plano de animação
INATURE, para a área protegida da Serra da Estrela, no Concelho de
Celorico da Beira. - ADENDA AO PROTOCOLO PARA EXECUÇÃO DO
PLANO DE ANIMAÇÃO INATURE, PARA A ÁREA PROTEGIDA DA
SERRA DA ESTRELA, NO CONCELHO DE CELORICO DA BEIRA
 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o assunto da ordem de
trabalhos, por não existirem os elementos essenciais para a concretização do
negócio. - EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO
IMÓVEL DA COCEBA
 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor
Presidente da Câmara. -

AJUDA PRODUTORES PECUÁRIOS DO

CONCELHO
 -- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra
do Senhor Vereador Júlio Santos, reconhecer o interesse municipal para a
aquisição do acervo da centenária Tipografia Mondego e constituição de
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espaço museológico de artes gráficas. Mais deliberou que, o valor de
aquisição fosse o montante acordado de 28.000€, valor, este, a considerar
para efeitos de formalização da aquisição e celebração do respetivo contrato
de compra e venda. Deliberou ainda, que o valor aprovado fosse pago
faseadamente em cinco prestações de cinco mil euros e uma de três mil
euros. - RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL PARA A
AQUISIÇÃO DO ACERVO DA CENTENÁRIA TIPOGRAFIA MONDEGO E
CONSTITUIÇÃO DE ESPAÇO MUSEOLÓGICO DE ARTES GRÁFICAS
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